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خريد تجهیزات آزمايشگاهي بر 
اساس برنامه ها و سیاست های 

مصوب وزارت علوم

شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان
 بیست ساله شد

پروژه هاي كالن اقتصاد 
مقاومتي وزارت علوم 

توسط معاونت اول رياست 
جمهوري ابالغ شد

گزارش هشتمین همايش 
كاربران چشمه ی نور ايران

2

حمايت صندوق حمايت از 
صنايع الکترونیک از برگزيدگان 

دوازدهمین جشنواره فن 
آفرينی شیخ بهايی

 زمینه های گسترش 
همکاری های علمی و 

فناوری بین ايران و نیوزلند 
مورد بررسی قرار گرفت

طرح های كالنی كه مبتنی 
بر اولويت های تعیین شده 
در اقتصاد مقاومتی هستند 
در اولويت تخصیص و ارائه 

تسهیالت قرارمی گیرند
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طرح »پسا دكترای صنعتی« 
راه پیوند صنعت و دانشگاه

اقدامات 5 ساله وزارت علوم 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی

برنامه های معاونت پژوهش و فناوری
 در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

1938

سرمايه های نامشهود و ناملموس 
و اهمیت و جايگاه آن

دکترحسن خوش قلب*

در دنيــاي مدرن امــروزي ســرمايه ها و 
دارايي هاي مادی هر كشــور و جامعه به دو 

دسته تقسيم مي شوند:
سرمايه هاي مشهود، فيزيكي و ملموس:   .1

عموماً اين ســرمايه ها مادي، قابل لمس و 
كمي بوده و شــامل معدن، نفت منابــع طبيعي، نفت و نيروي كار 

انساني هستند.
2. سرمايه های نامشهود و غير ملموس

اين ســرمايه ها قابل رؤيت و كمي نبوده و عموماً كيفي هســتند. 
عمده ترين نوع اين ســرمايه سرمايه-هاي فكري، دانشي و علمي 
هســتند كه از آن بــه عنوان مغز افزار ياد مي شــود و در كنار اين 
سرمايه     ظرفيت هاي موجود در كشورها و پتانسيل هايي همچون 
ظرفيت گردشگري، توريسم و برخي جاذبه-هاي طبيعي در زمره 

اين سرمايه ها قرار مي گيرند.
عمده ترين تفاوت های اين 2 نوع سرمايه در دنيا عبارتند از:

1. به لحاظ ارزشي و اعتبار سرمايه هاي نامشهود و ناملموس بسيار 
ارزشــمند و گرانبهاتر از ســرمايه و دارايي های مشهود و ملموس 
بوده اند و حتــي در بزرگترين بازارهاي بورس دنيا نيز ارزش ريالي 
و مادي آن بسيار باالتر از نوع ديگر سرمايه)نوع مشهود( معامله و 
تجارت مي شوند، براي نمونه يك اختراع يا پتنت كه  مي تواند يك 
صنعت را دگرگون سازد ممكن است ميلياردها دالر خريد و فروش 
شــود، به ويژه در تاالرهاي بورس ايــده كه با همين هدف ايجاد 
شده اند. طبق اعالم مدير مركز نوآوري كمپاني عظيم سامسونگ، 
صادرات بالغ از ســيصد و هشــتاد ميليارد دالري اين كمپاني )كه 
نزديك به بيســت برابر صادرات نفت ايران مي باشد( در آن حدود 
يكصد اختراعي است كه روزانه توسط مجموعه نيروی انسانی اين 

كمپاني به ثبت می رسد.
2. دومين تفاوت اين دو نوع ســرمايه اين اســت كه هر ميزان از 
سرمايه هاي مشــهود استفاده شود به همان ميزان از كميت و هم 
ارزش آن كاسته مي شود برای نمونه هر قدر از نفت و معدن استفاده 
شود هم ذخاير آن كاهش يافته و هم ارزش ريالی مجموع معادن و 
نفتی كاهش مي يابد و هر قدر از دارايی های نامشهود بيشتر استفاده 
شود نه تنها از ارزش آن كاسته نمی شود، بلكه قدر و ارزش بيشتری 

پيدا می كند
3. ســومين تفاوت اين 2 نوع دارايي اين اســت كه استفاده از اين 
سرمايه ها باعث به جا گذاشتن ميراث ارزشمندتر برای نسل آينده 
و آيندگان اســت. برای مثال نسل هايی كه در كشورهای صاحب 
علم و دانش متولد می شوند خود ميراث خوار گذشتگان می باشند. 
در بهره برداری از اين نوع دارايی، معضل استفاده از معادن و منابع 
نفتی كشور كه آيندگان را از آن محروم می سازيم وجود ندارد، بلكه 

ميراث غنی تری از خود به جای گذاشته ايم.
درحال حاضر ســهم منابع طبيعی از جمله نفت و معادن در تامين 
منابع مالی و اقتصادی كشور بسيار باالست، درحاليكه در كشورهای 
توسعه يافته سهم منابع طبيعی و نيروی كار فيزيكی در اقتصادشان 
پايين است و سهم مغزافزار، نيروی فكری يا دانشی در تامين منايع 
اقتصادی آن ها بسيار باالتر است. از اينرو ضرورت ايجاب می نمايد 
علــم و دانش نقش موثرتری را در تامين ثروت ملی و ارتقای توان 
اقتصادی كشور ايفا نموده و در پيشرفت كشور موثر واقع شود زيرا 
ايران پتانسيل و ظرفيت های سرمايه دانشی بسيار خوبی را داراست. 
هم اكنون از جمعيت دانشــجويی چهار و نيــم ميليونی برخوردار 
هستيم و جزو 10 كشــور اول دنيا از نظر تعداد دانشجو محسوب 
می شويم. از طرفی توان پژوهشی بااليی در كشور وجود دارد كه در 

ادامه در صفحة 18

وي ژگــي هاي اقتصاد نوين جهانــي همانا تمركز 
برخلق و توســعه دانش، ايده، نوآوري و خالقيت و فناوري 
مي باشد كه باعث شده اســت تحقيق، نوآوري و فناوري 
عامــل اصلي و موتور محركه اقتصادهــاي نوين در حال 
توســعه باشــد. همچنين اقتصادهايي كه بر پايه دانش و 
فناوري استوار شده اند قطعاً اقتصادي پويا و پايدار و مقاوم 
ميباشــند و كمتر تحت تأثير عوامل سياســي، اجتماعي و 

طبيعي قرار ميگيرند و پايداري بســيار بااليي دارند. در اين 
راستا در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام اقتصاد 
مقاومتي، اقدام و عمل نام گرفته است بدون شك يكي از 
مهمترين مؤلفه هاي اقدام و عمل آن همانا پيريزي اقتصاد 
كشور بر پايه دانش، نوآوري و فناوري است و تعبير اقتصاد 
مقاومتي و يا مقاوم ســازي اقتصاد تا حدود زيادي همان 
اقتصاد دانش بنيان اســت. بدون ترديد ســه ركن اصلي 

اقتصاد دانشــبنيان شامل 1نيرو و سرمايه انساني فكري و 
دانش محور 2زير ساختها و فضاي توليد دانش، فناوري و 
نوآوري كه همانا دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و پارك هاي 
علم و فناوري و نيز 3قوانين و مقررات الزم براي انجام امور 
علمــي، فناوري از مولفه هاي اصلي مورد نياز براي تحقق 

اقتصاد و دانش بنيان هستند. 

ادامه در صفحة 21

ظرفیت علمی فراوانی در كشور وجود 
دارد كه می توان اين ظرفیت را در راستای 

اقتصاد دانش بنیان به كار گرفت

بیانیه چهل و نهمین اجالس 
معاونان پژوهش كشور
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
2

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري از پژوهشگاه بين المللی 
زلزله شناسی و مهندســی زلزله و آزمايشگاه پيشرفته 
مهندســی زلزله در دســت احداث، بازديد كرده و در جريان 

فعاليت های پژ وهشي و تحقيقاتي اين مركز قرار گرفت.
به گزارش گاهنامــة عتف، دكتر محمد فرهادي در جمع 
مديران و محققان اين پژوهشــگاه با اشــاره بــه امكانات، 
توانايي هــا و ظرفيت هــاي علمي آن اظهار داشــت: همه 
دستگاه هاي اجرايي كشــور بايد از دانش باالي  پژوهشگاه 
بين المللی زلزله شناســی و مهندســی زلزله  در تاسيس و 
استحكام تاسيسات زيربنايي و  مهم خود استفاده كنند و خطر 

پذيري خود را در مقابل زلزله كاهش دهند.

وي افزود: پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله با داشتن پژوهشكده های مختلف، آزمايشگاههاي مجهز 
و ايجاد رشــته های مختلف تحصيالت تكميلي مي تواند به 

عنوان يك مركز تحقيقي مهم در منطقه ايفاي نقش كند.
در ادامه اين نشســت دكتر جعفري رئيس پژوهشــگاه 
بين المللی زلزله شناســی و مهندســی زلزلــه از امكانات و 
طرح هاي مهم اين پ ژوهشگاه گزارشي ارائه كرد، سپس وزير 
علوم و هيئت همراه از بخش های مختلف اين پژوهشگاه و 

آزمايشگاه پيشرفته مهندسی زلزله بازديد كردند.
گفتني اســت آزمايشــگاه پيشرفته مهندســی زلزله  از 
مجهزترين و مهــم ترين مراكز آزمايشــي زلزله در جهان 

اســت كه در منطقه ســوهانك در حال احداث اســت  و از 
يك  مجتمع آزمايشگاهی با زيربناي 8000 متر مربع و يك 
بخش اداري پشتيباني با زير بناي 12000 مترمربع تشكيل 

شده است.
بر اساس اين گزارش،دكتر وحيد احمدي معاون پژ وهش 
و فنــاوري وزارت علوم و دكتر محســن شــريفي مديركل 
سياســت گذاري پژوهشــي  اين وزارت وي را در بازديد از 
پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله همراهي 

مي كردند. 

معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد:

اختصاص 10 میلیارد اعتبار به وزارت 
علوم از سوی پدافند غیرعامل

اخبار

وزير علوم بر استفاده كشور از ظرفیت پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاكید كرد

معاون پژوهشــی وزارت علوم گفت: ســازمان پدافند 
غيرعامل مبلغ 10 ميليارد تومــان را به وزارت علوم و 

دانشگاه های كشور اختصاص داده است.
به گزارش گاهنامة عتف، وحيد احمدی در مراســم انعقاد 
تفاهمنامه ميان وزارت علوم و سازمان پدافند غيرعامل، گفت: 
دو سال گذشــته بودجه ای بيش از يك ميليارد تومان برای 
پدافند غيرعامل به وزارت علوم اختصاص داده شــد، اما اين 
بودجه جذب نشــد و در سال جاری قرار است سازمان پدافند 
غيرعامــل مبلغ 10 ميليارد تومان در اختيــار وزارت علوم و 

دانشگاه ها قرار دهد.
وی افزود: اين بودجه برای فعاليت های علمی و آموزشی 

برای پدافند غيرعامل صرف خواهد شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بيان اينكه پدافند غيرعامل 
موضــوع اقتصاد مقاومتی را نيز دربــر می گيرد، اضافه كرد: 
دانشــگاه ها بايد در اين حوزه فعاليت بيشتری داشته باشند 
چرا كه بتوانيم به فضای علمی و دانش بنيان پدافند غيرعامل 

دست يابيم.
احمدی خاطرنشــان كرد: در وزارت علــوم فعاليت های 
مختلفی در حوزه پدافند غيرعامل انجام شده است كه حمايت 
از پايان نامه های دانشجويان و راه اندازی انجمن های علمی از 

اين قبيل بوده است.
معاون پژوهشــی وزارت علوم تاكيد كرد: بايد فضا برای 
حضور فعال تر دانشگاه ها، مراكز پژوهشی و پارك های علم 

و فناوری برای فعاليت در حوزه پدافند غيرعامل باز شود.

در دیدار سفیر نیوزلند 
در تهران با قائم مقام 

وزیرعلوم در امور بین الملل
 زمینه های گسترش 
همکاری های علمی و 
فناوری بین دو كشور 
مورد بررسی قرار گرفت

در ديدار ايمن اوشانسي سفير نيوزيلند در تهران با دكتر 
حسين ساالر آملي  قائم مقام وزيرعلوم در امور بين الملل 
و رئيس مركز همكاري هاي علمــي بين المللي، زمينه هاي 
گسترش  همكاري هاي علمي و فناوري بين دو كشور مورد 

بررسي قرار گرفت.
به گــزارش گاهنامة عتف، در اين نشســت دكتر ســاالر 
آملي با اشــاره به كيفيت دانشــگاه هاي ايران، دانشجويان 
ايرانــي و جايگاه خــوب آنــان در رده بندي هاي جهاني بر 
تقويــت زيرســاخت هاي علــم و فناوري ميان دو كشــور 
 بــه منظــور تقويــت و توســعه همكاري ها تأكيــد كرد.

وي با اشاره به جمعيت بيش از 4 ميليون دانشجوي ايراني اظهار 
داشــت: به علت توانمندي و توانايي هاي دانشجويان ايراني، 
 بسياري از كشورها به دنبال جذب دانشجويان ايراني هستند.

رئيس مركــز همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم با 
اشــاره به كيفيت دانشگاه هاي جمهوري اسالمي، بر تدوين 
 برنامه اجرايي همكاري هاي علمي ميان دو كشور تأكيد كرد.

وي در پاسخ به درخواست ســفير نيوزيلند مبني بر ارزيابي 
دانشگاه هاي نيوزيلند، ضمن استقبال از اين پيشنهاد، انجام آن 
را منوط به كسب اطالعات بيشتر از دانشگاه هاي درخواست 
 كننده و اعزام هيئتي به همين منظور به نيوزيلند اعالم كرد.

دكتر ساالرآملي درخصوص توســعه همكاري ها، بر توسعه 
روابط دو كشــور در حوزه هاي گردشــگري، تغييرات آب و 
هوايي، تجاري ســازی پژوهش ها و اســتفاده از استادان دو 
 كشــور به عنوان اســتاد راهنما يا ناظر طرح ها تأكيد كرد.

وي با اشاره به نقش و جايگاه استادان و دانشجويان دو كشور در 
توسعه و پيشبرد همكاري هاي علمي فيمابين، آمادگي دانشگاه 
الزهرا)س( را براي توسعه همكاري با دانشگاه هاي نيوزيلند در 
 حوزه  هنرهاي ايراني، ايران شناسي و معماري ايراني اعالم كرد.

قائم مقام وزيرعلــوم در امور بين الملــل همچنين آمادگي 
وزارت علوم بر اعزام اســتادان زبان فارسي، شرق شناسي، 
اسالم شناســي به دانشــگاه هاي نيوزيلند، اعطاي بورس به 
اتباع نيوزيلندي در اين رشته ها و تبادل اعضاي هيئت علمي 
 را از ديگر محورها به منظور توســعه همكاري ها برشــمرد.

در ادامه ايمن اوشانســي، ســفير نيوزيلند در تهران با تأكيد 
بر توســعه روابط ميان دو كشــور، با اشاره به كيفيت باالي 
دانشــگاه هاي ايراني و توانمندي هاي خوب دانشــجويان 
ايرانــي، حضور چشــمگير دانشــجويان و حتي اســتادان 
 ايراني در دانشــگاه هاي نيوزلند را مصداق اين امر دانســت.

گفتني اســت در اين ديدار، مدير منطقــه اي وزارت آموزش 
نيوزيلنــد، نمايندگان دانشــگاه هاي اوكلند، ويكاتو، صنعتي 
اوكلنــد، اتاگو و ولينگتون، مديران بين الملل دانشــگاه هاي 
الزهرا)س(، علم و صنعت ايران و خواجه نصيرالدين طوسي 

نيز حضور داشتند. 
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به گزارش گاهنامة عتف،معاون پژوهش و فناوری وزير 
علوم، تحقيقات و فناوری با بيان اين كه شورای اقتصاد، 
اين وزارتخانه را مســؤول تدوين طرح ملی »توسعه سرمايه 
انســانی و دانش« كرده است، گفت: به منظور پيوند اقتصاد 
مقاومتی با نظام آموزشی، پروژه هايی را تعريف كرديم كه اين 
پروژه ها نهايی شده و در اختيار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار داده 

شده است.
دكتر وحيد احمدی با اشــاره به مزين شدن امسال به نام 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اظهار كرد: زمانی كه مفهوم 
اقتصاد مقاومتی روشن نباشد، نمی توانيم نقش علوم، فناوری، 

دانش، پژوهش و نوآوری را در اقتصاد مقاومتی تبيين كنيم.
وی با تاكيد بر اينكه در برخی موارد آموزش عالی نهادی 
هزينــه ای قلمداد می شــود، ادامه داد: چنيــن تلقی از نهاد 
آموزش عالی موجب شده اســت تا رديف های اعتباری آن 
در رديف های متفرقه ديده شود؛ از اين رو الزم است در اين 

زمينه تغيير اساسی در نگرش ها صورت گيرد.
احمدی با تاكيد بر اين كه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رياضتی 
نيست، خاطرنشان كرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی 
است كه در برابر شوك ها و نوســانات و تالطمات پايداری 
داشــته باشد؛ از اين رو در صورتی كه اقتصاد مقاومتی محور 
حركت های ما قرار نگيرد، آســيب پذيــری قبل را خواهيم 

داشت.
وی اقتصاد دانش بنيان را موتور پيشران اقتصاد مقاومتی 
دانســت و اظهار كرد: در اقتصاد دانش بنيان نقش و جايگاه 
آموزش عالی، ســهم پژوهش و جايگاه علم و فناوری تعيين 
شده است، ضمن آن كه دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوری 

سهم جدی و اساسی در اقتصاد خواهند داشت.
معاون پژوهش و فناوری وزير علوم تاكيد كرد: بر اساس 
اين رويكرد در صورتی كه صنايع بزرگ كشور بخواهند روش 
ســنتی را در پيش بگيرند و اقدام به واردات تجهيزات كنند، 
تحول اساسی در آنها رخ نخواهد داد و بايد نقش دانشگاه ها و 
مراكز پژوهشی و فناوری در انتقال فناوری به صورت جدی 

تقويت و عملياتی شود.
وی يادآور شد: بر اين اســاس با وزارتخانه های مختلف 
قراردادهــای همكاری منعقد كرديم تــا از اين طريق نتايج 

تحقيقات وارد صنايع بزرگ كشور شود.
احمدی، امضای تفاهم نامه ميان دانشگاه ها با وزارتخانه 
نفــت را از جمله اين اقدامات دانســت و افزود: عالوه بر آن 
تفاهم نامه ای با وزارت نيرو در حوزه های وابســته به انرژی 

به امضا رسيد.
وی، امضــای تفاهم نامه بــا وزارتخانه های دفاع و جهاد 
كشــاورزی را از ديگــر زمينه های رســوخ نتايج تحقيقات 
دانشــگاهی به صنايع عنوان كرد و گفــت: صنايعی چون 
نفت، نيرو و دفاع صنايعی هستند كه بايد به طور مستقيم با 

 دانشگاه ها مرتبط شوند.

ایجاد کارگروه اقتصاد مقاومتی
دبيركل شــورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری، ايجاد 
تيم هايی برای برنامه ريزی و اجرای پروژه های تحقيقاتی در 
حوزه اقتصاد مقاومتی را بخش ديگری از فعاليت های وزارت 
علوم برای تحقق شــعار »اقتصــاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
دانست و گفت: در اين راستا به منظور پيوند اقتصاد مقاومتی 
با نظام آموزشی پروژه هايی را تعريف كرديم كه خوشبختانه 
اين پروژه ها نهايی شده و در اختيار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار 
داده شــده است كه اميدواريم اين پروژه ها به تصويب نهايی 

اين ستاد برسد.
وی بــا تاكيد بر اين كه شــورای اقتصــاد، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری را مســؤول تدوين طرح ملی »توســعه 
ســرمايه انسانی و دانش« كرده اســت، ادامه داد: از اين رو 
ما با آناليز وضعيت موجود، ذيل اين طرح ملی مجموعه ای از 

برنامه های عملياتی را ارائه كرديم.
معــاون پژوهش و فناوری وزير علــوم با بيان اين كه در 
اين پروژه اقداماتی را كه تا 5 سال آينده برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی بايد اجرايی شود، تعيين كرديم، اضافه كرد: در اين 

راستا اقدام به تعريف 7 پروژه ملی كرديم كه برای هر كدام 
از اين پروژه ها برنامه عملياتی تدوين شد كه شامل مواردذيل 

می باشد.
 »حمايــت و توســعه توانمندی های حرفه ای و شــغلی 
فارغ التحصيالن دانشــگاه ها«، »توســعه توان كارآفرينی 
و تجاری ســازی در نظام آموزشــی و پژوهش و فناوری«، 
»حمايــت از پژوهش های مــرز دانش و مزيــت آفرين بر 
پژوهش های بنيادی و علوم انســانی«، »ماموريت گرا كردن 
آموزش و پژوهش در راســتای نيازها و اولويت های كشور با 
تاكيد بر تحقيقات كاربردی و توسعه ای و حمايت از افزايش 
سهم بخش های اقتصادی در پژوهش و فناوری«، »ارتقای 
كيفيت مراكز علمی و پژوهشی و فناوری در رقابت پذير شدن 
آنها در سطح بين المللی«، »ساماندهی نظام اطالعات، پايش 
و ارزيابی علم و فناوری« و »ارتقای نظام انگيزشی به منظور 

جذب و نگهداشت و توسعه سرمايه انسانی است. « 
وی با تاكيد بر اين كه هدف وزارت علوم اين اســت كه 
دانشــگاه ها وضعيت خود را در رتبــه بندی های بين المللی 
مورد ارزيابی قرار دهند، يادآور شد: خوشبختانه شاخص های 
رتبه بندی علم و فناوری را نهايی كرديم كه بر اين اســاس 
نظام پايش و ارزيابی مراكز پژوهشی ساماندهی خواهد شد. 
بر اســاس اين طرح متوجه می شويم كه در چه زمينه هايی 
كمبود و خال داريم و شاخص های بين المللی ما را در چه دسته 

بندی هايی قرار می دهند.
معاون پژوهش و فناوری وزير علوم خاطرنشــان كرد: ما 
اعتقاد داريم كه اگر اين برنامه ها اجرايی شــود، هم موضوع 
اقتصاد مقاومتی شــكل خواهد گرفــت و هم آموزش عالی 

توسعه می يابد و در اين اقتصاد نيز نقش آفرين خواهد بود.
تالش وزارت علوم برای رسيدن به شاخص های اقتصاد 

دانش بنيان
معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، تحقيقات و فناوری 
با اشــاره به ايجاد ســتاد اقتصاد مقاومتــی در دولت گفت: 
برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی در اين ستاد مورد بررسی 
و تصويب قرار می گيرد و برنامه ها و پروژه هايی كه از سوی 
وزارت علوم تعريف شــده، در قالب پيشنهادات وزارت علوم 

برای تائيد و تصويب به اين ستاد ارسال شده است.
به گفته وی، پس از تصويب نهايی اين پيشنهادات، دولت 

از وزارت علوم انتظار دارد تا در قالب اين پروژه ها و بر اساس 
برنامه زمان بندی شده به شاخص های اقتصاد مقاومتی دست 

يابد.

اقدامات برای تبدیل ایده به ثروت
دكتــر احمدی، محقق كردن قانون شــركت های دانش 
بنيان را از اقدامات اساســی وزارت علــوم برای تبديل علم 
به ثروت دانست و يادآور شــد: مسؤوليت اصلی اجرای اين 
قانون بر اساس قوانين كشــور بر عهده شورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری )عتف( است كه برای اين منظور اقدام به 
تقويت زيرساخت ها و تجهيزات مورد نياز در مراكز پژوهشی، 

پارك های علم و فناوری و مراكز رشد كرديم.
وی وضعيت تجهيزات آزمايشــگاهی موجــود در مراكز 
دانشگاهی كشور را مطلوب ارزيابی نكرد و ادامه داد: در حال 
حاضر 38 پارك علم و فناوری و حدود 180 مركز رشــد در 
كشــور ايجاد شده است كه روند رو به رشدی دارند، ولی نياز 
به آمايش فناوری در پارك های علم و فناوری داريم كه بدين 
منظور اقدام به ارزيابی پارك های علم و فناوری كرديم و بر 
اساس نتايج به دست آمده نقايص و مشكالت موجود در اين 

زمينه مشخص شده است.
دبير كل شــورای عتــف، توســعه و ماموريت گرا كردن 
پارك های علم و فناوری و مراكز رشــد، اتصال پارك ها به 
دانشگاه ها و ساير دســتگاه ها و توسعه صادرات محصوالت 
دانش بنيان را از مهمترين برنامه های وزارت علوم ذكر كرد 
و گفت: شــركت های دانش بنيان مستقر در پارك ها و مراكز 
رشد خالهايی داشتند كه در يكی دو سال اخير با فعال كردن 

قانون شركت های دانش بنيان، اقدام به رفع آنها شد.
وی شكل گيری كريدورها و مناطق ويژه علم و فناوری را 
از ديگر برنامه های وزارت علوم برای تحقق شعار سال نام برد 
و ابراز اميدواری كرد كه اين اقدامات بتواند موجب توسعه هر 

چه بيشتر مراكز پژوهشی در اقتصاد دانش بنيان شود.
احمدی، مهمترين گلوگاه عــدم تبديل علم به ثروت در 
كشور را كم بودن تقاضا برای محصوالت دانش بنيان  ذكر 
كرد و افزود: در حال حاضــر در پارك های علم و فناوری و 
مراكز رشد حدود 4 هزار شركت دانش بنيان ايجاد شده است 
كه همه آنها نســبت به كم بودن مشتری برای محصوالت 

دانش بنيان شكايت دارند كه كم بودن مشتری به معنای كم 
بودن تقاضا برای اين نوع محصوالت است. 

وی كم بودن ســرمايه گذاری ريســك پذير در كشور را   
دومين گلوگاه در اين زمينه عنوان و اظهار كرد: در نظام بانكی 
ما هنوز تمايل به سرمايه گذاری در حوزه های علمی نيست؛ 

هر چند كه حركت به اين سمت تا حدودی آغاز شده است.
احمدی با اشاره به نمونه هايی از اين حركت، خاطرنشان 
كرد: در نمايشگاه دستاورهای هفته پژوهش سال 94 حدود 
42 ميليارد تومان قرارداد خريد فناوری به امضا رسيد كه اين 
ميزان در سال 93 حدود 23 ميليارد تومان و در سال 92 حدود 

5 ميليارد تومان بوده است.
وی اضافه كرد: بر اساس قانون بايد نيمی از توليد ناخالص 
داخلی )GDP( وی در خصوص فعاليت های كشور از طريق 
دانش بنيان تامين شود؛ ولی در حال حاضر سهم پارك های 
علم و فناوری و مراكز رشــد در اين زمينه يك دهم درصد 
است كه البته به ميزان سرمايه گذاری های صورت گرفته عدد 

خوبی است.
به گفته اين مقام مسؤول، در سال 94 ميزان بودجه تمام 
پارك های علم و فناوری كشور 140 ميليارد تومان و ميزان 
گردش مالی آنها حدود هزار و 800 ميليارد تومان بوده است؛ 
اين عدد نشــان می دهد كه در پارك هــای علم و فناوری 

ظرفيت های خوبی وجود دارد.
معاون پژوهش و فنــاوری وزير علوم با تاكيد بر اين كه 
در حال حاضر همچنان تفكر ســنتی برای سرمايه گذاری در 
بخش ساختمان وجود دارد، تاكيد كرد: البته با حوزه ساختمان 
نيز می توان به اقتصاد دانش بنيان رســيد؛ چرا كه در دنيا به 
ســمت ساخت ساختمان های سبز و اســتفاده از انرژی های 
تجديدپذيــر و سبك ســازی آن حركت كرده انــد و ما هم 
می توانستيم از طريق پروژه مسكن مهر يا پروژه های مشابه 

به اقتصاد مقاومتی و دانش بنيان دست يابيم.

اعتبارات مورد نیاز برای حرکت 
دانشگاه ها به سمت اقتصاد دانش بنیان

وی با اشــاره به اقدامات مناسب كشور برای دستيابی به 
اقتصاد مقاومتی و دانش بنيان در دانشگاه ها گفت: مرجعيت 
علمی شدن كشور در گرو دانش بنيان شدن است؛ چرا كه بايد 
در دنيا حرفی برای گفتن داشته باشيم تا سرمايه گذاران بزرگ 

اقدام به خريد پتنت و فناوری از ما كنند.
احمدی بــا تاكيد بر اين كه نظام اقتصاد فعلی بر خريد و 
فروش محصوالت علمی استوار اســت، اظهار كرد: از اتاق 
خالی نمی تــوان انتظار توليد علم را داشــت؛ از اين رو نياز 
است تا زيرساخت ها فراهم شود و شبكه های آزمايشگاهی و 
ارتباطات بين المللی نيز تقويت شوند كه در اين زمينه حركت 

آغاز شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، علت رشــد محققان 
ايرانی در خارج از كشــور را ايجاد فضای علمی و تحقيقاتی 
دانســت و خاطرنشــان كرد: ما هم تالش كرديم تا شبكه 
آزمايشگاهی و آزمايشــگاه های مركزی را ايجاد كنيم؛ ولی 
از سوی ديگر سرمايه گذاری های كمی در اين حوزه صورت 

گرفته است.
وی بــا ابراز اميدواری از تحقق قول های دولت در اليحه 
بودجه سال 95 يادآور شد: در اين اليحه پيشنهاد اختصاص 
400 ميليــون دالر را برای دانشــگاه ها داريم كه اين ميزان 
حداقل هايی اســت كه نياز اســت به دانشــگاه ها و مراكز 

تحقيقاتی تزريق شود.
به گفته معــاون پژوهش و فناوری وزيــر علوم، آخرين 
اعتبارات ارزی اختصاص داده شــده به دانشگاه ها مربوط به 

سال 78 است.
دبير كل شورای عتف با تاكيد بر اين كه بدون آزمايشگاه 
و تجهيزات علمی و شبكه علمی قوی مرجعيت علمی محقق 
نخواهد شد، تصريح كرد: اميدواريم در اين مقطع زمانی كه 
تالش برای رسيدن به اقتصاد دانش بنيان در دستور كار دولت 
قــرار دارد، چرخش علمی، جدی تلقــی و جدول 14 اليحه 

بودجه سال 95 محقق شود. 

احمدی با اعالم نهایی شدن شاخص های رتبه بندی علمی خبر داد

اقدامات 5 ساله وزارت علوم برای تحقق اقتصاد مقاومتی
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همچنين نشســتی با حضور دكتر مهدوی معاون شــهرك 
علمی و تحقيقاتی اصفهان در پارك علم و فناوری شــيخ بهايی 
شهرك برگزار شــد و وی درباره تاريخچه راه اندازی شهرك و 

توانمندی های شركت های مستقر در آن توضيحاتی ارائه داد.
شــهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به عنوان يك سازمان 
مستقل با هدف توسعه مبتني بر دانايي از طريق ايجاد مراكز رشد 
و پارك هاي علم و فناوري در اصفهان، قطب اقتصادي و صنعتي 
ايران شــكل گرفته است. اين ســازمان به عنوان اولين سازمان 
موسس مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در كشور، تالش 
مي كند تا با ايجاد بستري مناسب براي توسعه فعاليت  شركت هاي 
دانش بنيان، زمينه الزم را براي تجاري سازي دستاوردهاي آن ها و 

جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي فراهم آورد. 

صندوق حمایت از صنایع الکترونیک

در جريان ســفر به اســتان اصفهان مديرعامل و مديران 
صنــدوق حمايــت از تحقيقــات و توســعه صنايــع 
الكترونيك)صحا( از توانمندی های شــهرك علمی و تحقيقاتی 

اصفهان بازديد كردند
به گزارش گاهنامة عتف، دكتــر علی وحدت رئيس هيئت 
مديره و مدير عامل صحا به همراه مهندس رضا قربانی مديريت 
فنی و امور اقتصادی از شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان بازديد 

كردند.
در اين بازديد دكتر وحدت از دستگاه شتابدهنده خطی ساخت 
محققان شــهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان به عنوان يكی از 
پيشرفته ترين دستگاه های تشخيصی درمانی كه در پرتو درمانی 

بيماری های سرطانی كاربرد دارد، بازديد كرد.

در سند چشــم انداز پيش 
بينی شده كه ايران در سال 
1404 به »جايگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری در سطح منطقه 
دست يافته و برخوردار از دانش 
پيشــرفته و توانا در توليد علم و 
فناوری« باشــد. در سياست های كلی اقتصاد مقاومتی نيز » 
پيشتازی اقتصاد دانش بنيان و افزايش سهم توليد و صادرات 
محصوالت و خدمات دانش بنيان و دســتيابی به رتبه اول 
اقتصــاد دانش بنيان در منطقه« مدنظر قرار گرفته اســت. 
همچنين در سياســت های كلی علم و فناوری هم »توسعه 
صنايع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جديد و حمايت 
از توليد و صادرات محصوالت دانش بنيان« مورد تاكيد قرار 
گرفته است. در سياست های كلی برنامه ششم نيز در بندهای 
مختلفی به دانش بنيان نمودن توليدات صنعتی و فناوری های 

پيشرفته و اقتصاد دانش بنيان اشاره شده است.
برنامه های پنج ســاله، قوانين بودجــه و ديگر قوانين و 
اقدامات قرار اســت در راستای دستيابی به اهداف مندرج در 
اســناد باالدستی باشند و اين مســير را هموارتر نمايند. ولی 
الزامات برای تحقق و يا نزديك شدن به اهداف مدنظر »كه 
مكرر مورد تاكيد مقام معظم رهبری قرار گرفته اســت« به 
صورت عملی و اكتفا نكردن به كليات و عدم تكرار شعارگونه 

اين اهداف چيست؟
گام اول ارايه تصوير دقيق و شفاف از وضع موجود و فعلی 
كشــور در زمينه توليد و خدمات و داشته ها و پتانسيل ها در 
حوزه های مبتنی بر دانش اســت. روشن است كه عدم ارايه 
تصويری دقيق از وضع موجود و نيز تعيين شاخص هايی دقيق 
برای ارزيابی و پايش شرايط صنايع نوين و دانش بنيان باعث 
خواهد شد مسير حركت به درستی مشخص و مرحله بندی 
نشــده و يا هدف گذاری دقيق نباشد و اين ها ما را از رسيدن 

به شرايط مطلوب باز می دارد.

برای مثال در آســتانه پايان برنامه پنجم 
به نظر می رســد و گمانه زنی كارشناسان بر 
اين اســت كه از هدف گذاری انجام شده برای 
رسيدن سهم صنعت فناوری اطالعات به 2 درصد 
توليد ناخالص داخلی بســيار دور هستيم. فارغ از اينكه 
چقدر اين هدفگذاری غير واقع بينانه بوده و يا در اين مسير 
پنج ســاله درست حركت نشده و يا امكان آن نبوده، آن چه 
ماحصل كار است عدم تحقق هدف مدنظر و يا حتی نزديك 
شدن به آن است. اما به واقع اين به معنی عدم وجود استعداد 
و توانايی الزم در كشور نبوده و اين موضوع عامل عدم تحقق 
اين دســت از هدفگذاری ها نيست بلكه تدبير الزم و پيش 
بينــی مراحل و اقدامات اجرايی الزم برای رســيدن به اين 
اهداف به درســتی تبيين نشده اند. به بيان ديگر برای دست 
يافتن به اهداف متعالی مشخص شــده در اسناد باالدستی 
ابتدا می بايست وضع موجود به شكل دقيقی مشخص شود، 
شاخص های بررسی و پايش دايمی رشد احصاء شده، گام ها 
و اقدامات ممكن و عملی تصوير شده و نهايتا اهداف ميانی 
) هدفگذاری پايان برنامه 5 ساله( به شكل واقع بينانه ترسيم 
شود و در اين ميان البته تعيين پيوست های شرايط، الزامات و 
نيازهای تحقق اهداف از جمله نيازهای تامين و تجهيز مالی 
و حمايت های مادی و معنوی مورد نياز می تواند حركت ها را 

واقعی تر كند.
می دانيم كه ســهم اصلی از اقتصــاد مبتنی بر دانش در 
دنيــا و توليدات صنايع نوين مربــوط به صنعت الكترونيك 
و حوزه های وابســته به آن اســت. نگاهی به آمار صادرات 
صنعتی در جهان در ســال 2014 نشان می دهد محصوالت 
صنايع الكترونيك، الكتريكی، تجهيزات پزشكی و ابزاردقيق 
بــا چيزی حدود 3000 ميليارد دالر دارای ســهم عمده و از 

باالترين گروه های كااليی صادراتی می باشند.
به گواهی آمار در ســال 92 در ايــران از حدود 440 هزار 
ميليارد تومان توليدات صنعتی چيزی حدود 13 هزار ميليارد 
تومان ســهم توليدات صنعت الكترونيك بــوده و تقريبا به 
همين ميزان نيز واردات »رسمی« داشته ايم و اين در حالی 
است كه چيزی كمتر از 700 ميليارد تومان صادرات توليدات 
اين صنعت بوده است. آمارها نشان می دهد در سال های اخير 
سهم صنايع الكترونيك از توليدات صنعتی كشور تنها چيزی 
در حدود 3 درصد بوده است.اين در حاليست كه اگر به شرايط 
صنعت الكترونيك و صنايع و خدمات وابسته و نزديك به اين 
حوزه توجه ويژه داشته باشيم امكان و پتانسيل تحول جدی 

و گام های بزرگ وجود دارد.
نمی توان هدف گــذاری اقتصاد اول دانش بنيان منطقه 
را داشــت و به حوزه صنايع نوين و پيشرفته و محوری ترين 
و عمده تريــن بخش آن يعنی صنايع و خدمات الكترونيك 
بــی توجه بود. داشــته های ما در اين بخــش مهم و قابل 
توجه هســتند. در اين ســال ها بهترين و كيفی ترين منابع 
نيروی انســانی ما و بهترين فارغ التحصيالن مدارسمان در 
رشــته های برق و الكترونيك، كامپيوتر، فناوری اطالعات و 
رشته های مشابه تحصيل كرده اند و در اين زمينه منابع دانش 
گسترده ای در كشور وجود دارد. اقتصادی كه به جای تغذيه از 
منابع محدود زيرزمينی، متكی به منابع اليتناهی دانش باشد 

بی شك پايدارتر خواهد بود.
تجربيات سال های گذشته ما نشان می دهد متخصصان 
مــا در تامين نيازهای بخش هايی كه مجبور به اتكا به توان 
داخلی بوده ايم بســيار موفق بوده اند و نيازهای الكترونيك 
بخش های دفاعی، مخابراتی، تجهيزات مربوط به گيرنده ها 
و فرستنده های صدا و سيما، رادارها، نرم افزارهای مورد نياز 

بخش های مختلف و.. را مرتفع نموده اند.
اگر اعتقاد راسخ به داشته هايمان داشته باشيم و تجربيات 
و مســير حركت جهانی را به طور دقيــق مورد مطالعه قرار 
دهيم به نظر می توان با هدف گذاری هايی منطقی و حمايت 
و پشتيبانی مادی و معنوی متناسب و نيز سرمايه گذاری هايی 
بــه مراتب كمتر از صنايع بــا ارزش افزوده پايين و قديمی، 
گام های موثری به سوی تحقق اقتصاد دانش بنيان برداريم؛ 
بــا توليداتی با ارزش افزوده باال، بــا كمترين تكيه بر منابع 
زيرزمينی، پاك و دوستدار محيط زيست، ايجاد اشتغال پايدار 
و با ارزش برای تحصيلكردگان و حفظ استعدادهای كشور و 
توليدات صادرات محور.  *رييس هيئت مديره و مديرعامل 

صندوق حمايت از تحقيقات و صنايع الكترونيك)صحا( 

اقتصاد دانش 
بنیان با تدبیر

علی وحدت*      

صندوق حمايت از صنايع الکترونیک 
از برگزيدگان دوازدهمین جشنواره فن 

آفرينی شیخ بهايی حمايت می كند

بازديد مديران صحا از توانمندی های 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

اقتصادی با ارائه تسهيالت مالی تا سقف 30 ميليارد ريالی با 
نرخ سود ترجيحی بين ٦ تا 18 درصد حمايت كند.

همچنين دكتر وحــدت رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
صحا به عنوان داور بخش فن آفرينان در دوازدهمين جشنواره 

فن آفرينی شيخ بهايی حضور دارد.
غرفــه صحا در اين نمايشــگاه بــرای معرفی خدمات و 
تسهيالت به فعاالن اين بخش در سالن فيروزه هتل عباسی 
اصفهان است و كارشناسان صندوق آمادگی ارائه توضيحات 

درخصوص تسهيالت صندوق را دارند.
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك 
وابســته به وزارت صنعت، معدن و تجــارت با بيش از 1٦ 
سال سابقه از قديمی ترين صندوق های حمايتی تخصصی 
اســت كه با ارائه تسهيالت ارزان قيمت و با نرخ ترجيحی 
٦ تا 18 درصــد و همچنين صدور ضمانت نامه های معتبر، 
به حمايــت از صنايع الكترونيك شــامل صنايع ارتباطی، 
رايانه ای، اتوماسيون، الكترونيك نوری، قطعات الكترونيك، 
الكترونيك مصرفی و الكترونيك كاربردی اعم از نرم افزار و 

سخت افزار می پردازد.

صنــدوق حمايــت از تحقيقــات وتوســعه صنايــع 
الكترونيك)صحا( در دوازدهمين جشــنواره فن آفرينی 

شيخ بهايی حضور پيدا كرد.
به گزارش گاهنامة عتف، دوازدهمين جشــنواره ملي فن 
آفريني شــيخ بهايي از سوي شــهرك علمي و تحقيقاتي 
اصفهــان و با حمايــت معاونت علمي و فناوري رياســت 
جمهوري و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طی روزهاي 23 
تا 25 ارديبهشت همزمان با دومين المپياد ملي طرح كسب 
و كار دانشجويي و مراسم بيستمين سالگرد تاسيس شهرك 

علمي و تحقيقاتي اصفهان برگزار مي شود.
جشــنوارۀ ملی فن آفرينی شــيخ بهايی با هدف ترويج و 
توسعه فن آفرينی، خالقيت و نوآوری، معرفی فن آفرينان به 
عنوان موتور حركت و توســعه اقتصــاد دانش بنيان و ايجاد 
فضای تعامل در ميان فعاالن عرصه های مختلف فن آفرينی 

برگزار می شود.
صنــدوق حمايــت از تحقيقــات و توســعه صنايــع 
الكترونيك)صحا( طی تفاهم نامه ای به عنوان حامی جشنواره 
قرار است از طرح های حوزه الكترونيك به شرط توجيه فنی و 
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5 صندوق حمایت از صنایع الکترونیک

به گزارش گاهنامة عتف، رضا قربانی سرپرست مديريت 
فنی و امور اقتصادی صنــدوق حمايت از تحقيقات و 
توسعه صنايع الكترونيك)صحا( با اشاره به برنامه ويژه صحا 
جهت حمايت از جشنواره ها و نمايشگاه ها گفت: پيرو مذاكرات 
و توافقــات به عمل آمده با ســازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ايران و دبيرخانه دائمی جشنواره بين المللی خوارزمی، 

صنعت الكترونيك به عنوان يكی از مهمترين بخش های 
صنايع پيشرفته ظرفيت های بهتر و بيشتری را در مقايسه 
با حوزه های ديگر دارد تا نقش و ســهم بيشتری را در اقتصاد 
دانش بنيان و به تبــع آن در اقتصاد مقاومتی ايفا كند؛ نيروی 
انسانی تحصيل كرده يكی از مزيت های ارزنده اين بخش است 
چراكه بهترين فارغ التحصيالن دانشگاهی در رشته های برق، 
الكترونيك و IT تحصيــل كرده اند. همچنين اين حوزه دارای 
ارزش افزوده بااليی اســت و به عنوان صنعت پاك با مسائل 

زيست محيطی نيز سازگار است.
در همين راســتا صنــدوق حمايت از تحقيقات و توســعه 
صنايــع الكترونيك)صحــا(  زير نظــر وزارت، صنعت، معدن 
و تجارت بــا ماموريت حمايت از تحقيقات و توســعه صنايع 
الكترونيك در بخش های خصوصی و تعاونی راه اندازی شــد. 
موضوع فعاليت های صحا سرمايه گذاری ريسك پذير، خدمات 
كارشناســی، صدور ضمانت نامه و حمايــت مالی و اعتباری از 

طريق اعطای تسهيالت با نرخ ترجيحی است.
قانون تاســيس صحا در ســال 1375 به تصويب مجلس 
شورای اسالمی رسيد. در سال 137٦ اساسنامه صندوق توسط 
هيئت وزيران تصويب و نخستين اعضای هيئت مديره در سال 
1377 منصوب شــدند. در ســال 1382 با تغيير اساسنامه به 

شركت مادر تخصصی تبديل شد.
اعضای مجمع عمومی صندوق شــامل وزير صنعت، معدن 
و تجارت)رئيــس مجمع(، وزير امور اقتصــادی و دارايی، وزير 
ارتباطات و فناوری اطالعات،  وزير علوم، تحقيقات و فناوری، 
وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، وزير نيرو و رئيس سازمان 

مديريت و برنامه ريزی است.

 صنایع تحت حمایت
صنايع الكترونيك  )اعم از نرم افزار و ســخت افزار( تحت 

رئيس اداره ارزيابی طرح هــای صندوق حمايت از 
تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك)صحا(، از حمايت 
ويژه صحا از 50 طرح  الكترونيك شــركت های فناور 

پارك های علم و فناوری و مراكز رشد كشور خبرداد.

به گزارش گاهنامة عتف، حسام خانكشی زاده با اعالم 
اين مطلب گفت: با هدف اجــرای تفاهم نامه صندوق 
حمايت از تحقيقات و توســعه صنايــع الكترونيك)صحا( با 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و در راستای تقويت اقتصاد 
دانش بنيان، صحا رديف اعتباری ويژه ای را برای حمايت از 
طرح های دانش بنيان كوچك و شــركت های نوپا  در سال  

گذشته در نظر گرفت.
وی افزود: برهمين اســاس پارك هــای علم و فناوری و 
مراكز رشــد، طرح های شركت های مستقر در پارك و مركز 
رشد را كه در حوزه الكترونيك بودند، به صندوق ارسال كردند.

خانكشــی زاده با اشاره به ضرورت حمايت از شركت های 
فناور خاطرنشان كرد: با وجود اينكه شركت های توليدی نقش 
بسزايی در اقتصاد كشور دارند اما پشتيبانی از شركت های فناور 
و حمايت از رشد آنها می تواند زمينه ساز توسعه شركت های 
دانش بنيان در كشور شــده و در نهايت بستر اقتصاد دانش 

بنيان را فراهم كند.
رئيس اداره ارزيابی طرح های صندوق حمايت از تحقيقات 
و توســعه صنايع الكترونيك)صحا(، با اشــاره به راه اندازی 
پيشــخوان تخصصی پذيرش و ارزيابی طرح ها در استان ها 
افــزود: همچنين به منظور تســهيل و تســريع فرايند و با 
هماهنگی صورت گرفته با مســئوالن استان های مختلف، 
چند پيشــخوان تخصصــی پذيرش و ارزيابــی طرح ها در 
پارك های علم و فناوری استان های فارس، هرمزگان، اردبيل 
و ســمنان با حضور كارشناسان اداره ارزيابی طرح های صحا 
برپا و طرح های شركت های فناور مورد بررسی قرار گرفتند. 
همچنين در اين راســتا پيشــخوان های پذيرش و بررسی 
طرح های جشنواره های كارآفرينی شريف، جوان خوارزمی و 

موتور سيكلت برقی شريف در صحا برپا شد.
خانكشی زاده ادامه داد: در نهايت طی اين فراخوان تاكنون 
75 طرح كوچك الكترونيك از ســوی شــركت های فناور 
پارك های علم و فناوری و مراكز رشــد در صندوق پذيرش 
شد كه از اين ميان 50 طرح از استان های هرمزگان، قزوين، 
فارس، بوشهر، خراسان شمالی، البرز، همدان و اردبيل پس از 
ارزيابی های فنی و اقتصادی در صحا مصوب و از تسهيالت 

با شرايط مناسب بهره مند شده و خواهند شد.
وی اظهاراميدواری كرد كــه با توجه به موفقيت طرح و 
رضايت مســئوالن و متقاضيان، در ســال جاری طرح های 
بيشــتری از سراسر كشــور به صحا واصل شود تا حمايت 

اثربخش از شركت های فناور صورت پذيرد.
خانكشــی زاده در پايان آمادگی صحا را برای پذيرش اين 
طرح ها اعالم و از شركت های فناور دعوت كرد تا با مراجعه 
به سايت صندوق از چگونگی دريافت تسهيالت و حمايت ها 

آگاه شوند. 

رئیس اداره ارزیابی 
طرح های صحا خبرداد:

حمايت ويژه صحا از بیش 
از 50 طرح الکترونیک 

شركت های فناور 
پارک های علم و فناوری

حمایت صحا از طرح های برگزیده جشنواره بین المللی خوارزمی 

طرح های برگزيده بیست و نهمین جشنواره بین المللی 
خوارزمی جهت دريافت تسهیالت در صندوق حمايت از 
تحقیقات و توسعه صنايع الکترونیک)صحا( پذيرش شدند

صحــا آمادگی خود را جهت حمايــت از طرح های برگزيده 
جشنواره اعالم كرد.

وی افزود: خريــد، انتقال، جذب و توســعه فناوری های 
پيشــرفته، آموزش هــای تخصصی كوتاه مــدت، خدمات 
مهندسی و طراحی، طرح های توليدی و خدماتی نيمه ساخت، 
صنعتی و انبوه، مطالعات و تحقيقات اعم از بنيادی، كاربردی 

و توسعه ای، شركت در مناقصات، همايش ها و نمايشگاه های 
داخلی و خارجی، ايجاد زمينه های الزم جهت اطالع رسانی، 
تدوين، انباشت و اشاعه دانش فنی، گسترش همكاری های 
فنــی و اقتصــادی بين المللــی و ارتقاء صــادرات و جذب 
ســرمايه گذاری داخلی و خارجی از جمله زمينه های حمايتی 

صحا به شمار می رود.
وی درباره چگونگــی حمايت صحا از طرح های برگزيده 
جشنواره بين المللی خوارزمی تصريح كرد: چنانچه طرح های 
پذيرش شــده در حــوزه الكترونيــك و زمينه های حمايتی 
صندوق باشــند، به شرط توجيه فنی و اقتصادی می توانند از 
تسهيالت مالی تا سقف 30 ميليارد ريالی با نرخ سود ترجيحی 

بين ٦ تا 18 درصد بهره مند شوند.
سرپرست مديريت فنی و امور اقتصادی صحا خاطرنشان 
كرد: همچنين مجريان اين طرح ها چنانچه در اجرای قرارداد 
با ساير نهادها و خريداران طرح هايشان نيازمند ضمانت نامه 
باشــند می توانند از خدمات صدور ضمانت نامه صحا استفاده 

كنند. 
بــه گفتــه قربانی بر اســاس آيين نامــه تضمين برای 
معامــالت دولتی، ضمانت های صادره توســط صحا معادل 
ضمانت نامه های بانكی و برای تمامی دســتگاه های اجرايی 

معتبر است. 

حمايت طبق اساسنامه در 7 گروه زير دسته بندی می شوند:
صنایع رایانه ای
صنایع ارتباطی

صنایع اتوماسیون 
صنایع قطعات الکترونیک

صنایع الکترونیک نوری
صنایع الکترونیک مصرفی

صنایع الکترونیک کاربردی

 زمینه های فعالیت 
فعاليت های صنايع عنوان شــده در زمينه های به شرح زير 

مورد حمايت صحاست:
خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری های پیشرفته 

آموزش های تخصصی کوتاه مدت
خدمات مهندسی و طراحی 

طرح های تولیدی و خدماتی نیمه ساخت، صنعتی و انبوه
مطالعات و تحقیقات اعم از بنیادی، کاربردی و توسعه ای 
شرکت در مناقصات، همایش ها و نمایشگاه های داخلی 

و خارجی 
ایجــاد زمینه های الزم جهت اطالع رســانی، تدوین، 

انباشت و اشاعه دانش فنی
گســترش همکاری های فنی و اقتصــادی بین المللی و 

ارتقاء صادرات 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

اعطای تســهيالت مالی و صدور ضمانــت نامه دو فعاليت 
اصلی صحا به شــمار می رود، تسهيالت مالی صندوق تا سقف 
30 ميليارد ريال با نرخ كارمزد بين ٦ تا 18 درصد بسته به سطح 
فناوری و نوع فعاليت متغيير اســت كه با اولويت توليد داخل، 

ايجاد اشتغال، صادرات و فناوری های نوين اعطا می شود.

همچنين ضمانــت نامه های صندوق بدون اخذ ســپرده و 
با كارمزدی كمتر از سيســتم بانكی برای شــركت در مناقصه 
و مزايده، حســن انجام تعهــدات و فعاليت های گمركی صادر 
می شود و پيرو اصالح و اضافه شدن بند »و« به ماده 3 آيين نامه 
تضمين برای معامالت دولتی توسط هيئت وزيران، ضمانت های 
صادره توســط صحا معادل ضمانت های بانكی و برای تمامی 

دستگاه های اجرايی معتبر است.
بر اســاس آخرين آمــار، كل تســهيالت اعطايی صحا به 
شــركت های فعال حوزه الكترونيك تا پايان سال 1394  سه 
هزار ميليارد بوده است كه به بيش از يك هزار و 100 طرح اعطا 

شده است؛ از ميان حدود 900 طرح نيز به اتمام رسيده است.
تحوالت پيش رو 

با توجه به سياســت های كالن دولت جمهوری اسالمی در 
تقويــت نقش و جايگاه صندوق ها،صحــا قصد دارد همگام با 
افزايش سرمايه خود نسبت به گسترش خدمات صندوق اقدام 

نمايد.
اين خدمات مشــتمل بر توجه به اقدامــات خاص از قبيل 
فعاليت های پژوهشــی، آموزشی، توسعه بازار به ويژه بازارهای 
خارجــی و جذب و انتقــال دانش فنی، ايجاد ســرمايه گذاری 
مشــترك)J.V( با توليد كنندگان مطرح جهانی، همكاری های 
بين المللی، صادرات، توليد بدون كارخانه و ارائه خدمات صنعتی 

می باشد.
با هدف بهبود كيفيت ارائه خدمات و افزايش اثربخشی آن، 
صنــدوق تعامالتی را با نهادهای صنفی فعال، پژوهشــگاه ها، 
مراكز علمی و تحقيقاتی و وزارتخانه های مرتبط با حوزه صنايع 
الكترونيك به منظور تعيين اولويت های حمايتی و سياست گذاری 

آغاز نموده است.
در راستای ارتباط موثر صنعت و دانشگاه، صندوق همكاری 
مشــتركی را با پارك های علم و فناوری، مراكز رشد فناوری و 
ســاير مراكز دانشگاهی در دستور كار دارد كه ضمن حمايت از 
شــركت های نوپا و دانش بنيان امكان ارتباط موثر آنها با بدنه 

اصلی صنعت كشور را فراهم كند.
با عملياتی شدن سرمايه گذاری ريسك پذير و توسعه خدمات 
كارشناسی در آينده نزديك، سبد حمايتی صندوق كامل تر شده 

و امكان حمايت موثر امكان پذير خواهد شد. 

صحا تنها حامی شركت های 
الکترونیک كشور
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ) ایرانداک(6

آنچه به عنوان بدرفتاری علمی شناخته می شود، 
مصداق های بسياری دارد كه يكی از آنها با نام 
سايه نويســی )ghost writing( شــناخته می شود. 
سايه نويسی به اين معناست كه كسی يك اثر علمی 
را برای شــخص ديگری بنويســد، بدون اينكه اين 
شخص در نگارش آن مشاركتی درخور داشته باشد. 
به اين ترتيب، اگر همه يا بخش بزرگی از پايان نامه يا رسالة دانشجويی را ديگری 
برای او بنويسيد، چه در برابر آن پول دريافت كند يا نه، سايه نويسی به عنوان يك 

بدرفتاری علمی روی داده است.
سايه نويسی پايان نامه ها و رساله ها از آن رو كه در محيط دانشگاه روی می دهد، 
پيامدهای زيان باری دارد. استادان و دانش آموختگان دانشگاه ها، به ويژه در مقاطع 
تحصيالت تكميلی، ده ها سال است كه به عنوان يكی از گروه های مرجع و معتمد 
جامعه شــناخته می شوند. اگر سايه نويســی به عنوان يك بدرفتاری علمی و يك 
تخلف آشكار در ميان اين گروه ها گسترش يابد، نبايد انتظار داشت كه جامعه اعتماد 
خــود را به اين گروه حفظ كند. به اين ترتيب، نقش اســتادان و دانش آموختگان 

دانشگاه ها در بهبود جامعه رو به كاستی خواهد رفت.
در سازمان های دولتی و برخی از سازمان های غيردولتی كشور، معيار شايستگی 
نيروی انســانی برای اســتخدام و ارتقا، مدرك تحصيلی ايشــان است. اگر يك 
دانش آموختة كارشناسی ارشد يا دكترا، شايستگی كافی را با انجام پژوهش در قالب 
پايان نامه يا رساله نيابد، چيزی نخواهد گذشت كه ظرفيت كارشناسی و تخصصی 

كشور رنگ ببازد و كاركرد خود را از دست بدهد.
انجام پايان نامه و رساله  بخشــی از آموزش و يادگيری در تحصيالت تكميلی 
است. اگر كسی اين بخش از آموزش را نگذراند، ياد نمی گيرد كه چگونه با مسائل 
ســازمانی و اجتماعی روبه رو شــود و آنها را حل كند. به اين ترتيب، دانش آموختة 
اين چنينی نخواهد توانست در صحنة عمل، نقشی را كه از او انتظار می رود به انجام 

برساند و اعتماد ذی نفعان به ايشان از ميان خواهد رفت.
اگر دانش آموخته ای انجام پايان نامه يا رسالة خود را به ديگری واگذارد و مدرك 
كارشناســی ارشد يا دكترا دريافت كند، چگونه می توان از وی انتظار داشت كه در 
كاری كه به او ســپرده می شود، درست كار و امانت دار باشــد. اگر درست كاری و 
امانت داری دانش آموختگان كم رنگ شود، چگونه می توان پست های كليدی را به 

دکتر سیروس علیدوستی*

ايشــان سپرد. در اين صورت، نظام آموزش عالی چگونه می تواند خود را به عنوان 
يكی از نهادهای كليدی جامعه نگه دارد.

اگر دانشــجويان ببينند كه می توان بدون زحمــت انجام يك پژوهش، مدرك 
تحصيالت تكميلی دريافت داشت و از مزايای آن نيز بهره مند شد و حساب و كتابی 
هم در ميان نيست، اندك اندك، شور و اشتياق انجام پژوهش های اصيل و معتبر 
كاهش می يابد و آنگاه گسستی جبران ناپذير در جامعة دانشگاهی كشور پديد خواهد 

آمد كه در ميان مدت پيامدهای ناگواری برای كشور خواهد داشت.
با سايه نويسی، سرماية اجتماعی در درون زيرسيستم آموزش عالی و همچنين 
در ميان اين زير سيســتم و سيستم باالتر آن كاهش خواهد يافت. كاهش سرماية 
اجتماعی، هزينه هايــی مانند نظارت و كنترل را باال خواهد برد. اگر اســتادی به 
دانشجوی خود اعتماد نكند، بايد زمان بسياری را برای بررسی اصالت كار او صرف 
كند و اين به معنای آن است كه يكی از گران ترين منابع ملی كه استادان باشند، بايد 
صرف كارهايی شود كه می توانستند برای پيشرفت بيش از پيش كشور انجام شوند. 
از ســوی ديگر، اگر سازمان ها نتوانند به شايستگی دانش آموختگان بر پاية مدرك 
تحصيلی آنان اعتماد كنند، بايد نظام ارزشــيابی خود را بسازند و شايد هم به سوی 
تربيت نيروی انسانی مورد نياز خود بروند كه هر دوی اينها برای كشور هزينه های 

گزافی را در پی خواهد داشت.
اين مسئله بسيار پيچيده است و بايد برای آن راه حل های پيچيده و چند بعدی 
و بلندمدت انديشــيد. به گفتة ديگر، نمی توان با يك راه حل بســيط و ساده و در 
كوتاه مدت با آن روياروی شد. در اين ميان پيش گيری نخستين كاری است كه بايد 
انجام داد. نبايد كار به جايی برسد كه برخی از پايان نامه ها يا رساله ها سايه نويسی 
شــوند و زمانی كوتاه يا بلند پس از دفاع و دانش آموختگی دانشجو، اندكی از آنها، 
آن هم به صورت تصادفی يافت شــوند. در اين زمينه، نهادهای گوناگون بايد وارد 
كار گردند و هر يك نقش خود را به درستی و به هنگام انجام دهند تا دستاورد آن، 
درســتی و اخالق پژوهش و تدوين پايان نامه ها و رساله های اصيل باشد. دستاورد 
پژوهشی كه در اين زمينه انجام شــده است، می تواند راه گشای سياست گذاران و 

استادان برای رويارويی با اين پديده باشد.
در اين ميان، ايرانداك می تواند بخشی از اين راه حل را ارائه كند. از آنجايی كه 
كار سايه نويسان به طور معمول با كپی برداری انجام می شود، نخست بايد پوشش 
 )ganj.irandoc.ac.ir( اطالعات پايان نامه ها و رساله ها در پايگاه اطالعات گنج
با همكاری دانشــگاه ها و پژوهشگاه ها، كامل و دسترسی به آنها آزاد شود. به اين 
ترتيب، همگان از استادان گرفته تا دانشجويان و داوران خواهند توانست به آسانی 
از كارهای پيشــين آگاهی يابند و اگر سايه نويسی انجام شده باشد، به آن پی برند. 
دوم اينكه دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها پيش از تصويب پيشنهادية پايان نامه ها و 
رســاله ها از اصالت آنها با جست وجو در پايگاه اطالعات گنج يا پرسش از سامانة 
پيشينة پژوهش )pishineh.irandoc.ac.ir( اطمينان يابند. سوم، دانشگاه ها و 
پژوهشــگاه ها در جريان نگارش پايان نامه و رساله، اصالت نوشتارها را در سامانة 
همانندجو )tik.irandoc.ac.ir( بررســی كنند. اين سه راه كار می توانند پيرامون 
نقش ايرانداك با همكاری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شكل گيرند و بخشی از اين 

مسئله را حل كنند. 

*رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات )ايرانداك(

تاميــن پايگاه های تمام متن مجالت و اطالعــات علمی مهمترين وظيفه 
شورای تامين منابع علمی است. اين پايگاه ها از سال 1999 كه به بازار ايران 
وارد و مورد استفاده پژوهشــگران واقع شدند، تاثيری معين در شاخص های رشد 
علمی داشته اند و بايد اذعان كرد كه بدون دسترسی به دانش روز، امكان توليد دانش 
دركشور نزول خواهد داشت و در روند حركت كشور براساس برنامه های پيش بينی 

شده مشكالتی ايجاد خواهد شد.
از بدو ورود اين پايگاه ها به بازار ايران، همواره استفاده كيفی از اين پايگاه ها مد 
نظر بوده و كارگاه های متعددی برای آموزش های استفاده از اين پايگاه ها در كشور 
برگزار می شــده است. در سال های اوليه مدرســين اغلب از سوی ناشران معرفی 

می شــدند و كم كم كتابداران ايرانی خود ايــن وظايف را برعهده گرفته و در حال 
حاضر در دانشــگاه های ما مدرسين بسيار خوبی حضور دارند كه شورا نيز در مواقع 

الزم از وجود ايشان برای آموزش استفاده از پايگاه ها استفاده می نمايد.
به عالوه و با رشــد روزافزون مجاالت علمی با تقاضاهای زيادی برای انتشــار 
مقاله های اساتيد و پژوهشگران در مجالت معتبر علمی پديد آمده كه در بسياری 
مواقع به علت عدم اطالع از نحوه ويراستاری در اين مجالت،  با لحاظ نشدن نكاتی 
بســيار ساده و ظريف منجر به برگشت خوردن مقاله می شود كه در بسياری موارد 
مقاله هايی با ســطح كيفی پائين تر را در همان مجالت می بينيم كه چاپ و منتشر 

شده اند.
شورا با كمك ناشران همكار اقدام به برگزاری كارگاه هايی برای رفع اين قبيل 
مشــكالت نموده و با حضور ويراســتاران و سردبيرانی از مجالت معتبر علمی در 

ايران، كارگاه هايی برای رفع اين گونه مشكالت برگزار نموده و می نمايد.
اولين كارگاه های ويراســتاری و ســردبيری در آذرماه 1394 در دو دانشگاه در 
تهران برگزار شد كه با استقبال گسترده ای از سوی دانشجويان تحصيالت تكميلی 
و اساتيد روبرو شد. اين كارگاه ها با كمك شركت الزوير و از بخش ويراستاری اين 
ناشر برگزار شد كه جمعا در دو روز در كارگاه های ويراستاری 920 نفر و در كارگاه 
سردبيران مجالت جمعا 280 نفر حضور داشتند كه در ميان آنها برخی چهره های 
شاخص از دانشــمندان پراستناد ايرانی هم ديده می شدند. در اين كارگاه دو تن از 
اساتيد خانم دكتر اينگريد وان شــايك و از ويراستاران شركت الزوير و در كارگاه 
 Food and Agriculture journal ســردبيران، آقای ژيل يونكر سردبير مجله

portfolio تدريس كردند. 
سه كارگاه برای اسكوپوس با تاكيد بر Mendeley نيز در همان ماه در تهران 
و در سه دانشگاه مختلف با حضور خانم دكتر باشاك از مدرسان بين المللی شركت 
الزوير برگزار گرديد كه در مجموع سه كارگاه بيش از 280 نفر شركت كننده از اين 

آموزشها استفاده كردند.
پيش از آن و در مهر ماه كارگاه آموزشــی SciVal برگزار شــد كه آقای وائل 
منصور Wael Mansour از مدرســان بين المللی شــركت الزوير در اين كارگاه 

برگزاری كارگاه های 
آموزشی ويراستاری و 

سردبیری توسط شورای 
تامین منابع علمی

سید ابراهیم عمرانی*

سايه نويسی
دسترسی 19 مؤسسه 

  Science Direct به
Scopus و

سید ابراهیم عمرانی*

شــورای تامين منابع در دی ماه 1393 صاحب 
آئين نامه جديدی شد و از همان زمان و براساس 
آن در شــيوه خريد تغييراتی داد كه تضمين بيشتری 
برای مؤسســه ها داشته باشــد و بتوانند خريد خود را 
مطمئن تر انجام دهند. يكی از مشكالتی كه در سال 
1390 با افزايش ناگهانــی قيمت ارز تا نزديك چهار 
برابر به وجود آمد، اين بود كه اغلب مؤسسه ها امكان تامين اعتبار مجدد برای سه 
ماهه پايانی سال ميالدی را نداشتند و نتوانستند وجوه تعهد شده ارزی خود را تامين 
نمايند. اين مشــكل عالوه بر قطع دسترسی خودشان، به چند دانشگاهی نيز كه 
بدهی خود را كامل پرداخته بودند لطمه می زد و در مواردی باعث قطع دسترســی 

آنان نيز شده بود.
شــورای تامين منابع علمی كــه از ديماه 1393 جای شــورای برنامه ريزی و 
سياســت گذاری تامين منابع علمی را گرفت، همه تالشش بازگرداندن اعتماد به 
مؤسسه ها بود و در هر فرصتی تالش می كرد  به مديران تازه منصوب شده كه از 
فرايند خريد و مزايای خريدهای كنسرسيومی آگاهی كمتری داشتند، اثبات نمايد،  
كه امروزه در همه دنيا خريد منابع علمی دانشگاه ها به صورت كنسرسيومی است و 
راه ديگری برای اين كار وجود ندارد. در مقابل برخی نيز با يادآوری مشكالت پيش 
آمده در سال 1390 و 1391 از پيوستن به خريدهای كنسرسيومی پرهيز می كردند 

و برخی نيز ديگران را از پيوستن به شورا پرهيز می دادند.
شورا با كمك های مستقيم معاون پژوهشی طی دو سال پياپی و با پرداخت هايی 
حد اقلی به همه ناشــران، خريدهای جاری را به نفع مؤسســه های بدهكار مجددا 
برقرار كرد. شــورا با ناشران به اين توافق رسيد كه بدهی ها را به فرصتی در آينده 
موكول كنند و خريدهای جاری مؤسســه ها از سر گرفته شود و كار شروع شد. با 
اين همه اعتماد از دســت رفته مؤسسه ها به شــورا و به ناشران و كارگزاران خيلی 
سخت بود كه به سرعت به دست آيد و برخی از آنان را ناخواسته به سمت استفاده 
از پايگاه های رايگان اينترنتی و گرفتن مقاله از طريق مكاتبه با دوستان و شاگردان 

خود در خارج از كشور سوق می داد كه نمايش خوبی نداشت 
اقدام همزمان دانشگاه های بزرگ برای دسترسی به اطالعات و تقاضای كمك 
مالــی از وزارت عتف و كمك های موثر مالی معاونت پژوهش و فناوری و معاونت 
اداری، مالی، و پشتيبانی منابع وزارت عتف برای خريدهای سال 201٦ افق جديدی 
به روی مؤسســه ها گشــود و با هماهنگی های به عمل آمده،  برای دانشگاه های 
بزرگ كشــور كه چندتای آن در تهران مستقر هســتند، و دانشگاه های مركز هر 
استان دسترسی به پايگاه های Science Direct و Scopus برقرار شد. 
محدوديت منابع در دســت، اين نوع خريد را برای ســال 201٦ ميالدی محدود 
می كرد و از دانشگاه ها خواســته شد كه اولويت اول خود را اعالم نمايند كه همه 
اين دانشگاه ها اين دو پايگاه را به عنوان اولويت اول خود اعالم كردند و با گرفتن 
قيمت مناســب و با توجه به قيمت اعالم شــده از سوی ناشر و مبلغ كمك اعالم 
شــده از سوی وزارت عتف  مقرر شد مؤسسه های داوطلب تامين و تعهد پرداخت 
50% از هزينه پايگاه ها را خود به عهده بگيرند كه باز به علت كسر بودجه در برخی 
از اين مؤسســه ها،  اين خريد كه پيش بينی می شد برای 31 دانشگاه انجام شود، با 
19 دانشــگاه نهايی شد و از ابتدای سال ميالدی و با چند روز تاخير دسترسی آنها 

باز شده است.
از ســويی وزارت عتف با پيگيری هايی كه از دو سال پيش آغاز شده بود، موفق 
به اختصاص رديفی برای حل اين مســئله در اليحة بودجة ســال 1395 شد كه 
اميدواريم آنچه كه در بودجه ســال جاری به اين امر اختصاص يافته جامه تحقق 
بپوشد و به تصويب نهايی مجلس محترم برسد،  تا بتوانيم كل بدهی های موجود، 
كه هنوز بيش از 30 ميليارد تومان اســت را بپردازيم و در خريدهای جاری بتوانيم 
بخشی از كسری دانشگاه ها را پرداخت و دسترسی های بيشتری برای دانشگاه های 

كشور مهيا نمائيم. 

*  نائب رئيس و دبير شورای تامين منابع علمی
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در پايگاه اطالعات علمی گنج، به عنوان پربازديدترين سامانه های ايرانداك در 
سال 94، در هر دو ثانيه سه جست وجو انجام شده است.

به گزارش "روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران" بر اساس 
گزارشهای استخراج شــده از سامانه ُشدآمد پژوهشگاه، هم اكنون به  طور ميانگين 
روزانه بيش از  17 هزار و 200 كاربر منحصربه  فرد از ســامانه های ايرانداك بازديد 

می كنند كه ركورد بی مانندی به شمار می رود.
بــر همين اســاس، پايگاه اطالعــات علمی گنج بيش از نيمی از شــمار كل 

بازديدكنندگان )54 درصد( روزانه سامانه های ايرانداك را داشته است.
در اين پايگاه، ميانگين جست وجوی روزانه كاربران 125 هزار و 524 مورد است 

و در هر دو ثانيه، سه جست وجو انجام می شود.
پس از پايگاه گنج، پايگاه وب پژوهشــگاه با 23 درصد، سامانة ثبت اطالعات 

پايان نامه ها و رساله های تحصيالت تكميلی با 11 درصد، و سامانة پيشينة پژوهش 
با 8 درصد، پر بازديدترين سامانه های ديگر ايرانداك در سال گذشته بوده اند.

افزون بر اين، تاالر جست وجوی ايرانداك در سال 94 پذيرا و پاسخ گوی 21.000 
نفر مراجعه كننده حضوری برای جست وجوی منابع علمی )ميانگين روزانه 95 نفر( 
بوده است. هم چنين، گروه پشتيبانی فنی سامانه های ايرانداك برای پاسخ گويی و 
راهنمايی كاربران در ســال 1394 راه اندازی شد كه به  طور ميانگين روزانه به 88 
كاربر پاسخ می دهد و  برای درخواست های كاربران به طور ميانگين روزانه بيش از 

150 اقدام را به انجام می رساند.
ســامانه ُشدآمد پژوهشگاه از تاريخ 12 خرداد 1394 با هدف بهينه سازی فرايند 

رصد و واكاوی اطالعات سامانه های برخط ايرانداك راه اندازی شده است.

تدريس كردند.
اولين كارگاه های سال 1395 در اصفهان و برای سه دانشگاه اصفهان، صنعتی 
اصفهان و شهركرد در ارديبهشت 1395 توسط خانم دكتر باشاك برگزار گرديد و در 
حال تدارك كارگاه های ويراستاران و سردبيران برای 27 و 29 ارديبهشت هستيم. 
  Florian Maderspacher در ايــن دو كارگاه آقای دكتر فلورين مادرســپچر
سردبير مجله Current Biology  و از ويراستاران مجله The Cell به تدريس 
شيوه ها و مسايل ويراســتاری مجله The Cell كه يكی از بهترين و به تعبيری 

بهتری مجله زيست شناسی سلولی و ملكولی در جهان است خواهند پرداخت.
كارگاه های نيز توسط جان وايلی و اختصاصا برای محققان دانشگاه های مختلف 

كشور برگزار شده است از جمله كارگاه وايلی در دانشگاه صنعتی اميركبير در بهمن 
1394 و در دانشگاه شهيد چمران اهواز در فروردين 1395 . 

شــورای تامين منابع علمی آمادگی خود را برای برگزاری كارگاه های مختلف 
در همه دانشــگاه ها، به ويژه دانشــگاه های كوچكتر كه به تازگی دسترســی به 
مجموعه پايگاه های اطالعاتی را تجربه می كنند اعالم می نمايد. دانشگاه هايی كه 
CSRA@ نياز به كارگاه های آموزشی دارند می توانند با دبيرخانه شورا به نشانی

Irandoc.ac.ir  تماس بگيرند. 
* نائب رئيس و دبير شورای تامين منابع علمی

چهارمین همايش ملی مديران 
فناوری اطالعات با رياست 
دكتر احمدی برگزار می شود

چهارمين همايش ملی مديران فناوری اطالعات، به رياســت دكتر احمدی، 
معاون پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برگزار می شود.

به گزارش "روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران" چهارمين 
همايش مديران فناوری اطالعات توسط پژوهشگاه علوم و فناوی اطالعات، 7 مهر 

ماه 1394 با رياست دكتر احمدی، معاون پژوهش وزارت عتف برگزار می شود.
گفتنی است، بر اساس حكم های صادره پيش از اين، دكتر عليرضا ثقه االسالمی، 
عضو هيئت علمی پژوهشگاه و احمد گنجی، مدير ارزيابی به ترتيب به سمت دبير 

علمی و اجرايی همايش منصوب شدند.
اين همايش به پشــتوانة تجربة چند دهه فعاليت پژوهشــگاه در زمينة علوم و 

فناوری اطالعات با رويكرد ميان رشته ای و با شعار »فناوری اطالعات از چشم انداز 
سيستم های اجتماعی-تكنيكی« به منظور آشنايی و تبادل ديدگاه ها، دستاوردها و 
تجربه های فرهنگی، مديريتــی و فناورانه حاصل از به كارگيری فناوری اطالعات 

برگزار خواهد شد.
اهداف برگزاری اين همايش عبارتند از:

تبــادل ديدگاه هــا، ايده هــا و تجربه های علميفنــاوری، سياســتيمديريتی، 
اجتماعيفرهنگی و در حوزه فناوری اطالعات با جامعه علمی كشور؛

برگزاری نشست های تخصصی و ارائه دستاوردهای برگزيده با تأكيد بر رويكرد 
»فناوری اطالعات از چشم انداز سيستم های اجتماعی-تكنيكی«؛  

برقــراری ارتبــاط و پيوند كاری ميان صاحبنظران و محققان علوم انســانی و 
اجتماعی، سياســتگذاری و مديريت، علوم و مهندسی در حوزه فناوری اطالعات 

و زمينه های مرتبط. 
سه محور اصلی همايش علميفناوری، سياستيمديريتی و اجتماعيفرهنگی است 

كه هر كدام به تفصيل محورهای فرعی را نيز پوشش می دهند.
برای دريافت اطالعات بيشتر درباره اين همايش به وبگاه آن مراجعه نماييد. 

در یک طرح پژوهشی صورت گرفت:
شناخت خالء های پژوهشی محیط 

زيست با تحلیل رفتار كاربران 
پايگاه اطالعاتی ايرانداک 

در پژوهش انجام شــده بر روی رفتار كاربران پايــگاه اطالعات علمی گنج، 
دربردارنده بيش از 800 هزار ركورد علمی، اولويت های پژوهشی در حوزه محيط 

زيست برآورد شد.
به گزارش »روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ايران« در اين 
پژوهش رفتار جستجوگران در 30 ماه منتهی به پايان سال 1394 در پايگاه اطالعاتی 
گنج مورد كنكاش قرار گرفت كه در اين ميان نزديك به 200هزار جستجو در حوزه 

محيطزيست انجام شده بود.
در اين پژوهش كه توسط محمد ربيعی، عضو هيئت علمی ايرانداك انجام شده، 
با بكارگيری ابزارهای پــردازش زبان طبيعی)NLP(1 و متن كاوی2 و با تحليل اين 
جســتجوها و و روند تغييرات آنها و نيز مقايسه موضوعات مورد جستجو با محتوای 
اطالعاتی موجود، خالء پژوهشی موجود در حوزه محيطزيست شناسايی شده است.

در بازه 30 ماهه اخير، ميزان جســتجوها در كل پايگاه اطالعاتی 10.٦ برابر شده 
اســت؛ اين ميزان برای موضوع محيط زيست 12.2 است. در حاليكه در حوزه های 
زيرمجموعه محيط-زيست مانند »صنعت«، »دانش«، »آمايش سرزمين«، »مواد«، 
»آب« و »آلودگی«، ميزان جستجوها در اين دوره بين 15 برابر تا 21 برابر شده است. 
بر همين اســاس، اين مساله نشان می دهد كه اين حوزه ها برای پژوهشگران بسيار 
مورد توجه بوده اســت. در حاليكه حوزه هايی مانند »مرتع«، »فاضالب«، »خاك«، 
»حقوق«، »جنگل« و »اقتصاد« رشــدی كمتر از 7 برابر داشــته اند و در حوزه های 

»مرتع«، »فاضالب« و »جنگل« كاهش ميزان جستجوها نيز قابل مشاهده است.
بر اساس اين پژوهش، می توان نتيجه گرفت كه محيط زيست يكی از موضوعات 
مورد توجه پژوهشــگران است و رشد آن نيز در سال های اخير بيش از متوسط رشد 

كل موضوعات بوده است.

پس از بكارگيــری تكنيك هــای داده كاوی، ميتوان حوزه هــای زير مجموعه 
محيطزيســت را بر مبنای نسبت پاسخ به تعداد جستجو و روند پژوهش )نشاندهنده 

تمايل پژوهشگران به پژوهش در حوزهای خاص( به 4 منطقه تقسيم كرد.
منطقه دارای روند پژوهشــی باال و نســبت پاسخ به جستجوی پايين كه شامل 
حوزه های »آموزش« و »آلودگی« است بيشترين اولويت پژوهش را دارد. در مقابل 
آن منطقه دارای روند پژوهشــی پايين و نســبت پاسخ به جستجوی باال كه شامل 
»خــاك« و » جنگل« اســت دارای افزونگی پژوهش اســت و از اولويت كمتری 

برخوردار است.
منطقه دارای نســبت پاسخ به جستجوی پايين و روند پژوهش پايين در بردارنده 
حوزه هايی است كه از گذشته پژوهش در اين موضوعات كمرنگ بوده و پژوهشگران 
هم تمايل چندانی به پژوهش در اين حوزه ها ندارند، به عبارتی جامعه پژوهشی نسبت 
به اين حوزه ها غافل بوده است. و منطقه دارای نسبت پاسخ به جستجوی باال و روند 
باال شامل حوزه هايی است كه هرچند ميزان قابل توجهی از پژوهشها را در خود جا 

داده است اما همچنان در اين حوزه ها به ميزان قابل توجهی پژوهش انجام ميشود.
بر اســاس نتايج حاصل از اين پژوهش، به دليل روند پژوهشــی پايين و نسبت 
پايين پاسخ ها به جستجوهای انجام گرفته، حوزه های »فاضالب«، »اقتصاد«، »تنوع 
زيستی«، »مديريت«، »مرتع« و »حقوق« نياز اساسی پژوهش در حوزه محيط زيست 
اســت. همچنين با تمركز بر هر يك از اين حوزه ها مشخص شد كه بخش هايی از 
اين حوزه ها بيش از ساير بخش ها از كمبود پژوهش رنج می برند. به عنوان مثال در 
حوزه حقوق محيط زيست، مسائلی كه مرتبط با اجرائيات و حقوق جزايی است و يا 
در حوزه مديريت، مباحث مربوط به مديريت بلندمدت و راهبردی محيطزيست بيش 

از ساير بخش ها نياز به پژوهش دارند.
گفتنی است، نتايج بيان شده تنها بخشی از حاصل اين پژوهش است و از آنجا كه 
كاربران پايگاه اطالعاتی گنج را عمدتا پژوهشگران و دانشجويان تحصيالت تكميلی 
تشكيل می دهند، تحليل رفتار اين كاربران می تواند با شناخت واقعی از نيازمندی های 
كاربران، دانش ارزشــمندی را در حوزه های مديريت و برنامه ريزی، طراحی كسب و 
كار، بهبود كانال های ارتباطی، ارتقای نظام های خدمت رســانی و ... فراهم آورده و 
همچنين سياست گذاران حوزه های مختلف را به در جهت تصميم  سازی های دقيق 

هدايت می كند. 

پی نوشت:
Natural Language Processing  .1

Text Mining .2

هر دو ثانیه، سه جست وجو در پايگاه اطالعات علمی ايرانداک انجام می شود

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ) ایرانداک(
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
دفتر برنامه ریزی پژوهشی8

مدير كل دفتــر سياســتگذاری و برنامه ريزی امور 
پژوهشی از تشكيل شورای توسعه پژوهش و فناوری 
در علوم انسانی و هنر خبر داد. وی اشاره كرد، آيين نامه شورای 
توســعه پژوهش و فناوری درعلوم انسانی و هنر در تاريخ 14 

تيرماه 1394 مورد تصويب قرار گرفته است. 
دكتر محسن شــريفی با توجه به آيين نامه شورا،  اهداف 
شورا را به شرح زير بيان كرد:  با توجه به جايگاه مهم و حياتی 
علوم انسانی و هنر در نظام آموزش عالی، سياست های ابالغی 
مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، اسناد باال دست و 
همچنين مزيت های نسبی كه در فرهنگ اسالمی كشور برای 
توليد علم و طرح نظريه های نوين در سطح بين المللی وجود 
دارد، شــورای توسعه پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی 
و هنر در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری برای اعتالی جايگاه علوم انســانی و هنر با اهداف و 

وظايف زير تشكيل شده است. 
همچنين ايشــان اهداف شــورا را: 1تدوين برنامه جامع 
پژوهش و فناوری كشور در حوزه علوم انسانی و هنر مبتنی بر 
سياست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، 
اهداف و اولويت های پيش  بينی شــده در اسناد باالدست، و 
شــورای عالی عتف با رويكرد توليد علم،      بومی ســازی و 
ارزش مداری، تقاضا محوری و روزآمدی برای توسعه و تعميق 
پژوهش و فناوری در علوم انسانی وهنر2گسترش علوم انسانی 
و هنر مبتنی بر آموزه های اســالمی 3-آشنايی با دانش روز 
جهانی در علوم انســانی و هنر و 4نشر و اشاعه انديشه های 

ايرانی و اسالمی در داخل و خارج اعالم نمودند.
دكتر شريفی ضمن اشاره به وظايف شورا اعالم كرد سند 
راهبردی كالن ملی با همكاری دانشگاه ها و مراكز پژوهشی 

فعال تدوين می شود.   
1. سياستگذاری و برنامه ريزی برای تدوين نظام جامع پژوهش 
و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر با هدف توليد علم و به 

كار بستن يافته های علمی در سطوح مختلف جامعه؛ 
2. تعيين راهبردها، راهكارها و ضوابط برای توسعه پژوهش و 

فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر؛
3. ارايه طرح و پيشــنهاد جهت ارتقــاء و بهبود ظرفيت های 
موجود پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی كشور در حوزه 

علوم انســانی و هنر از قبيل دوره های تحصيالت 
تكميلی، قطب های علمی، نشــريات علمی، 
مراكز پژوهشــی، پارك های علم و فناوری، 

مراكز رشد و انجمن های علمی؛

وزیر علوم 
ظرفیت علمی فراوانی 
در كشور وجود دارد 

كه می توان اين ظرفیت 
را در راستای اقتصاد 

دانش بنیان به كار گرفت

 وزير علــوم، تحقيقات و فناوری گفت: ظرفيت علمی 
فراوانی در كشور وجود دارد كه می توان اين ظرفيت را 
در راستای اقتصاد دانش بنيان به كار گرفت كه خوشبختانه  در 
اين راستا ايران جايگاه شانزدهم علمی دنيا را از آن خود كرده 

است.
به گــزارش گاهنامة عتــف، دكترمحمــد فرهادی در 
دوازدهمين جشنواره فن آفرينی شيخ بهايی، گفت: ويژگی های 
اقتصاد نوين جهانی بر اساس فناوری و فن آفرينی است كه 
عامل اصلی به وجود آمدن اقتصادهای نوين درحال توســعه 

است.
وی در ادامه افزود: اقتصادهای مبتنی بر اقتصاد دانش بنيان، 
يكی از پايدارترين اقتصادهاست كه در اين راستا در سالی كه 
از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« نامگذاری شده، بدون شك يكی از مولفه های 
اقدام و عمل برای پی ريزی مســائل كشــور، توسعه پايدار 
اقتصاد مقاومتی است كه بايد بر اين اساس برنامه ريزی شود. 

وزيــر علوم، تحقيقات و فناوری، گفت: ســه ركن اصلی 
اقتصاد دانش بنيان عبارت اســت از سرمايه نيروی فكری و 
انسانی، زيرساخت های فناوری و قوانين انجام امور علمی و 
فناوری كه اين مولفه ها از اصلی ترين مسائل مورد نياز كنونی 

در كشور است.
 دكترفرهادی در ادامه با اشاره به قرار گرفتن200 دانشمند 
برتر ايرانی درميان دانشمندان دنيا، بيان داشت: سهم ايران 
در توليد مقاالت علمی دنيا 1/5درصد اســت و ايران رشــد 
چهار درصدی در رتبه های علمی دنيا را داشــته اســت، در 
حالی كه رشــد علمی اكثر كشــورهای پيشرفته منفی بوده 
است. همچنين وجود بيش از هزار دانشگاه و موسسه، 700 
پژوهشگاه علمی، 38 پارك علم و فناوری و 1٦7 مركز رشد، 

از جمله اعتبارات علمی در ايران است. 
وزير علوم، تحقيقات و فنــاوری با بيان اينكه حدود پنج 
ميليون دانشجو و عضو هيئت علمی در دانشگاه های كشور 
مشغول به فعاليت هستند، خاطرنشان كرد: 350 انجمن علمی 
و فناوری، ٦00 شركت دانش بنيان مستقر در پارك های علم و 
فناوری، 44400 واحد فناور و 1500 نشريه علمیـ  مهندسی 
در ســال گذشته داشته ايم كه بيش از 13 دانشگاه كشور در 
زمره دانشگاه های برتر علمی دنيا قرار گرفته و 1/7 درصد از 

مقاالت علمی دنيا را در كشور توليد كرده ايم.
وی با تاكيد بر اينكه رتبه ايران در تبديل ايده به محصول 
بايد ارتقا  يابد، گفت : بايد با اســتفاده از ظرفيت های موجود 
علمی در كشور اين جايگاه را ارتقا دهيم، اما با اين وجود رتبه 
نوآوری ايران در دولت جديد رشد قابل قبولی داشته و 14 رتبه 
ميان سطح علمی كشورهای دنيا ارتقا يافته و 800 محصول 

فناورانه و 75 ايده دانشگاهی تبديل به محصول شده است.
دكترفرهادی بــا تأكيد بر لزوم حمايت از شــركت های 
دانش بنيان، بيان داشت:  ايده های زيادی تبديل به محصول و 
تجاری سازی شده و همچنين 3700 هسته فناوری متقاضی 
ورود به مراكز رشد در كشــور داشته ايم كه در سال گذشته 
نيز 30 هزار شغل پايدار در مراكز رشد و پارك های علمی و 

فناوری ايجاد شده است. 
وزيــر علوم، تحقيقــات و فناوری تصريح كــرد: اعتبار 
پارك های علمی و فناوری در سال گذشته 120 ميليارد تومان 
بــوده و 85 ميليون دالر صادرات محصــوالت دانش بنيان 

داشته ايم.
دكتر فرهادی در پايان خاطرنشــان كــرد: وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری هم سو با سياست های وزارت امور خارجه 
كشور، در پی استفاده از فرصت های پسابرجام در حوزه علم 
و فناوری برای بهره گيری از تخصص ايرانيان خارج از كشور 

تالش خواهد كرد. 

» كارگاه آموزشي 
نمايه سازي بین المللي 

نشريات معتبر 
علمي كشور«

در راســتاي ارتقاء كيفي نشــريات علمي كشــور، 
كميسيون نشــريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري به منظور ايجاد زمينه حضور هر چه بيشتر نشريات 
معتبر علمي در نمايه هاي بيــن المللي اقدام به برگزاري 
كارگاه هاي آموزشي تخصصي براي نشريات معتبر علمي 
نمــود. آقــاي دكتر محســن شــريفي مديــركل دفتر 
سياســت گذاري و برنامه ريــزي امور پژوهشــي در اين 
خصــوص اعالم نمود با توجه بــه اهميت حضور هر چه 
بيشتر نشــريات علمي معتبر كشور كميسيون نشريات با 
ايجاد واحد جديدي در كميسيون با عنوان واحد نمايه سازي 
بين المللي نشريات علمي كشــور گام هاي اوليه در اين 
خصوص را برداشته است. در اين واحد با استفاده از اساتيد 
برجسته و به نام كه تجربه عملي كافي در زمينه نمايه سازي 
نشــريات علمي را دارا هســتند شــروع به شناســايي 
شــاخص هاي اساسي نمايه ســازي مورد نظر پايگاه هاي 
معتبر همچون web of Science نموده و بعد از قطعي 
نمودن شاخص ها، نســبت به ارزيابي نشريات داخلي بر 
اساس اين شاخص ها اقدام نمودند.  ايشان در ادامه افزودند 
كــه از ديگر اقدامــات اين واحد، برگــزاري كارگاه هاي 
آموزشي براي سردبيران و مديران داخلي نشريات مي باشد 
كه اين كارگاه هاي آموزشــي به دو طريق در حال انجام 
مي باشد. در روش اول برگزاري كارگاه-هاي آموزشي به 
صورت متمركز و در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
كه در اين راستا تاكنون دو جلسه در اسفند ماه سال گذشته 
با حضور مديران مســوول، ســردبيران و مديران داخلي 
نشريات انگليسي زبان برگزار گرديده است. در روش دوم 
برگزاري جلســات تخصصي براي سردبيران نشريات در 
محل خود دانشــگاه هاي صاحب امتياز مي باشد. در اين 
روش در دانشگاه هايي كه از نظر داشتن تعداد نشريه وضع 
مناسب تري داشته باشند به صورت تخصصي و با همفكري 
با سردبيران موفق در زمينه نمايه سازی كه در آن دانشگاه 
فعاليت دارند نسبت به برگزاري كارگاه هاي آموزشي اقدام 
مي گردد كه اولين جلســه از ايــن روش نيز در فروردين 

سالجاري در دانشگاه تهران برگزار گرديد.
آقاي دكتر شريفي در ادامه اعالم نمودند با توجه به اينكه 
در حال حاضر پتانسيل نشريات انگليسي زبان، براي حضور 
در نمايه هاي بين المللي معتبر باالتر مي باشد، براي حضور 
در اين كارگاه هاي آموزشي، از اين نشريات دعوت به عمل 
آمده كه تعداد آنها در حال حاضر 170 نشريه مي باشد ولي 
در مراحل بعدي نشريات فارسي كه از نظر محتوايي و نيز 
رعايت استانداردهاي عمومي نشريات در وضعيت مناسبي 

قرار داشته باشند در اين كارگاه ها حضور خواهند يافت.

 به گفته دكتر محسن شريفي مديركل دفتر برنامه ريزي 
و سياستگذاري امور پژوهشي بر اساس مصوبات شوراي 
مديران معاونت پژوهــش و فناوري و همچنين رويكرد دفتر 
سياســتگذاري و برنامه ريــزي امور پژوهشــي در راســتاي 
سياستهاي هدفمند كردن و اجرايي نمودن وظايف محوله به 
اين دفتر، تدوين برنامه هــاي راهبردي مبتني بر بيانات مقام 

معظم رهبري )اقتصاد مقاومتــي، اقدام و عمل( و منطبق بر 
اسناد باال دستي از جمله سند چشــم انداز 20 سال )1404(، 
برنامه پنجم توسعه و سند راهبردي نقشه جامع علمي كشور به 
طور جدي در دستور كار قرار گرفته است. فلذا جهت بهره گيري 
از تمام ظرفيت پژوهشــگاه ها و مؤسسات پژوهشي و معاونت 
پژوهشي دانشــگاهها مقرر گرديد، برنامه راهبردي هريك از 

مراكز و دانشگاهها براي سال 95 در يك بازه زماني مشخص 
تدوين شود. الزم به ذكر است پس از تهيه برنامه ها و اقدامات 
دانشگاهها، نسبت به تهيه و تدوين كتابچه اي جامع و كامل در 
جهت بهره گيري و اســتفاده تمام پژوهشگران و دانشگاهيان 
كشور در دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي اقدام 

خواهد شد. 

4. برنامه ريــزی برای ارتقای اعتبــارات پژوهش و فناوری و 
حمايت مالی از فعاليت های پژوهشــی در حوزه علوم انسانی 

و هنر؛
5. بررســی چالش ها و ارايه پيشــنهاد و تصميم ســازی در 
خصــوص هدفمندی و ســاماندهی فعاليت های پژوهشــی 

دانشجويان تحصيالت تكميلی علوم انسانی و هنر؛
٦. بررسی و ارايه پيشنهاد برای توسعه مراكز رشد و شركت های 

دانش بنيان در علوم انسانی و هنر؛
7. برنامه ريــزی برای ايجاد ظرفيت های جديد متناســب با 
رويكرد توســعه و تعميق پژوهش و فنــاوری در حوزه علوم 

انسانی و هنر؛
8. برنامه ريزی برای پاســخگويی به نيازهای جامعه به علوم 

انسانی و هنر در سطوح مختلف.
9. بررسی و نظارت بر عملكرد دانشگاه ها، مراكز آموزش عالی 
و پژوهشی در جهت تحقق اهداف    پيش بينی شده و اجرای 

سياست های مصوب شورا.
10. ايجاد ظرفيت برای مطالعــات نظری، تدوين نظام ملی 
نوآوری و ســنجش تأثيرگذاری پژوهش علوم انسانی و هنر 

در جامعه.
11. برنامه ريــزی برای ايجاد هماهنگی و تقســيم كار ملی، 

آمايش و پايش در حوزه علوم انسانی و هنر؛
12. برنامه ريزی برای تدوين برنامه راهبردی دانشــگاه ها و 
مراكز پژوهشی در حوزه علوم انسانی و هنر و ايجاد ساز و-كار 

مناسب برای تحقق برنامه ها.
13. همكاری در اجرای طرح رتبه بندی دانشــگاه ها و مراكز 

پژوهشی در حوزه علوم انسانی و هنر. 
دكتر شــريفی اعالم كرد برای رســيدن به اهداف شــورا و 
انجام هرچه بهتر وظايف در حال حاضر سه كميته با عناوين 
1كميته سياستگذاری و برنامه ريزی كالن در علوم انسانی و 
هنر2كميته كاربرد و توســعه فناوری در علوم انسانی و هنر 
3كميته امور حمايتی و پشتيبانی پژوهشی در علوم انسانی و 

هنر عهده دار وظايف زير هستند: 
 1. تشكيل جلسه تخصصی و راهبری برای انجام مأموريت های 

محوله توسط شورا 
2. ارايه گزارش يا طرح منســجم و تخصصی 
منطبق با مأموريت تعريف شده به شورا
3. تشكيل كارگروه های تخصصی 
در صورت ضرورت برای بررسی 

موضوعات تخصصی  

شورای توسعه پژوهش و فناوری 
در علوم انسانی و هنر تشکیل شد

» تدوين برنامه  هاي راهبردي پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشي«
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 پيرو برگزاري همايش دانشــجويي ارتباط رياضيات با 
كارآفريني در دانشــگاه گيالن، پــارك علم و فناوري 
گيالن به ايده هاي برتر ارائه شــده در آن همايش به حسب 

يادبود جوايزي اهدا نمود.
به گزارش گاهنامة عتف، در اين نشست دكتر متقي طلب 
رييس پارك علم و فناروي گيالن ضمن ابراز خرســندي از 
حضور دانشــجويان عالقه مند گفت: آن چيزي كه در دنياي 
رقابت حتي در ســطح بين المللي مطرح است سرمايه هاي 
نامحسوس است. امروزه ايده ها و طرح هاي نوآورانه و خالقانه 

جزء مهمي در عرصه رقابت هستند.
وي با اشاره به پيشرفت كشــور گفت: راه توسعه فقط از 
راه علم و فناوري اســت كه البته ملزوماتــي را هم نياز دارد 
اما در هر صورت و به هر شــكل نقش آفرينان اين راه شما 

دانشجويان هستيد.
در ادامه دكتر متقي طلب گفت: قدرت رقابتي كه به واسطه 
فكر و نيروي فكري ايجاد مي شود، ماندگار و عامل پيشرفت 

و توسعه خواهد بود.
وي با اشــاره به حمايت هاي پارك علم و فناوري گيالن 
از ايــده پردازان و صاحبان نوآوري گفت: حمايت از نوآوران و 
صاحبان فكر و انديشه جزء ماموريت هاي پارك است و عالوه 
بر آن همواره به ارائه دهندگان ايده و نوآوري ارج مي نهيم و 

از ايشان استقبال خواهيم كرد.
رئيس پارك علم و فناوري گيالن درباره پذيرش ايده ها به 
اين نكته اشاره كرد كه: پارك علم و فناوري گيالن در پذيرش 
ايده هــاي نوآورانه و خالقانه مبتني بر فناوري در راســتاي 
تجاري ســازي هيچگونه محدوديتي ندارد و اميدوار است با 

تعامل بيشتر پارك و دانشگاه بتوان ارزش هاي بيشتري آفريد.
وي ضمن سفارش به يادگيري مستمر و تداوم در تحصيل 
علم ادامه داد: اميدوارم كه از بين ايده هايي كه ارائه مي شود، 
طرح هاي قابل طرح در سطوح دكترا باشند كه قطعا پارك از 

آنها حمايت خواهد نمود.
 گفتني است اين نشست كه با حضور رياست پارك علم و 
فناوري گيالن و معاونين ايشــان در پارك برگزار شد در ابتدا 
معاون پشتيباني آقاي تكريمي ضمن ابراز خرسندي از حضور 
دانشجويان در پارك گفت: روز برگزاري آن همايش به واسطه 
اينكه توانستيم از نزديك با دانشجويان و ايده هاي ايشان آشنا 
شويم، روز بسيار نيكو و بيادماندني بود و اميدوارم اين ارتباط 

گسترش يابد.
سپس خانم مهندس بالاليي معاون فناوري پارك ضمن 
خيرمقدم به دانشجويان درخصوص كانون شكوفايي خالقيت 
گفت: در آينده نزديك با همت دانشــجويان علوم كامپيوتر و 
رياضي دانشــكده، شاهد راه اندازي كانون شكوفايي خالقيت 
در آن دانشكده خواهيم بود و در رابطه با حمايت از ايده هاي 
ارائه شده گفت: حمايت هاي اوليه براي ايده هايي كه به كانون 
ارائه شود در قالب تســهيالت مالي و امكانات آزمايشگاهي 
و كارگاهي خواهــد بود كه به عنوان شــروع در راه اندازي 
يك كســب و كار اســت كه البته اگر طرح ها شاخص هاي 
تجاري سازي را داشته باشــند قطعا حمايت هاي آينده پارك 

را بدنبال خواهد داشت.
. در پايــان اين نشســت به رســم يادبــود و قدرداني از 
دانشجوياني كه ايده هاي برتري ارائه نمودند، لوح تقديري به 

همراه جوايزي اهدا شد 

 دكتر طاهرپور سرپرســت پارك علم و فناوری ايالم 
ميزبان آقای شوهانی معاون امور بازرگانی و آقای محمد 
رحيمی معاون امور صنايع و معادن و آقای كاكاخانی رئيس 
اداره آموزش، پژوهش و فناوری ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان ايالم بودند.
به گزارش گاهنامة عتف،سرپرســت پارك علم و فناوري 
ايالم در ابتداي جلســه با اشاره بر تالش مجدانه در راستای 
تحقق هرچه بهتر شــعار مقام معظم رهبری تأكيد كردند و 
افزودند كه پارك علم وفناوری ايالم از تمام پتانســيل خود 

جهت تحقق اين هدف بهره خواهد گرفت.
وي گفــت: براي رشــد هرچه بيشــتر پارك های علم و 
فناوري می بايست پلهای ارتباطی بين پارك علم و فناوری 
و ســازمان صنعت، معدن و تجارت برقرار شود كه با توجه 
به اينكه پارك علم و فناوری يك ارگان نوپا اســت و جهت 
توسعه هرچه بيشتر فناوری و اقتصاد دانش بنيان بايد سطح 

ارتباط طرفين باالتر رود. 
در ادامه دكتر طاهر پور به برنامه های در دست اقدام اشاره 
نمودند كه از جمله آنها می توان به راه اندازی كانون شكوفايی 
خالقيت و نواوری در شهرســتان ها، راه اندازی مركز رشد 

بين المللی در منطقه ويژه اقتصادی مهران اشاره كرد.
جناب آقای شوهانی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
ضمــن تبريك روز معلــم و آرزوی موفيقت برای مجموعه 
پارك علم و فناوری ايالم از آمادگی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جهت عقد تفاهم نامه خبر داد و بيان داشت كه برای 
رسيدن به اهداف فناورانه در كنار پارك علم و فناوری خواهند 
بود. ايشــان همچنين در زمينه برگزاری نمايشگاه در استان 

واسط عراق نيز اعالم امادگی نمودند.
آقای رحيمی معاون امور صنايع و معادن نيز در اين جلسه 
ضمن مهم دانســتن جايگاه پارك علم و فناوری در استان 
ايالم بيان داشــتند كه با بررســی و تحليل فضای موجود و 
با همكاری دو سازمان می توان فرصت های بالقوه در زمينه 
صنعت و معدن در اســتان ايالم را بالفعل نماييم و حتی به 

جذب سرمايه گزاری خارجی نيز رسيد.
در ادامــه آقای كاكاخانی رئيــس اداره آموزش، پژوهش 
و فناوری ســازمان صنعت، معدن تجارت به نقش بی بديل 
پارك علم و فناوری اشاره و به طور كامل جهت همكاری با 
پارك در زمينه های آموزشی و پژوهشی اعالم امادگی كردند. 

 نشست فعاالن حوزه علم وفناوری استان با حضور 
وزير علوم، تحقيقات و فناوری، استاندار فارس، مدير 
كل دفتر برنامه ريزي امور فناوری وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری و روسای دانشگاه ها و مراكز علمی و پژوهشی 
استان فارس در محل سالن اجالس پارك علم وفناوری 

فارس بر گزار شد
به گزارش گاهنامة عتف،در ابتدای اين نشســت، دكتر 
فريد ُمر، رئيس پارك علم وفناوری فارس، ضمن خوش 
آمد گوئی، به تشريح اقدامات صورت گرفته در پارك علم 

وفناوری فارس پرداخت.
عضو پيوســته فرهنگستان علوم با اشــاره به وجود 4 
مركز رشد تخصصی و 8 مركز رشد اقماری در پارك علم 
وفناوری فارس، ظرفيتهای موجود در اين پارك را جهت 
حمايت از موسسات دانش بنيان كافی ندانسته و خواستار 
حمايتهای بيشــتر مســئولين در جهت افزايش فضای 

زيربنائی و فيزيكی در پارك فارس شد.
در ادامه اين نشســت دكتر خسرو پيری، مديركل دفتر 
برنامه ريزی امور فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
گفت: ســند راهبردی پارك های علــم وفناوری با هدف 
تبيين ماموريت ماموريت ها و برنامه های اجرائی اين مراكز 

در اين دفتر نهائی شد.
وي اظهار كرد: بر مبناي اين سند، از تبديل دانشگاه ها 
به دانشگاه های كارآفرين و افزوده شدن ماموريت فناوري 
به ماموريت های آموزشــي دانشگاه ها حمايت مي شود تا 
اين مراكز آموزش عالي، ايده هــا را به محصوالت نوآور 

تبديل كنند. 
هم چنين اســتاندر فــارس در اين نشســت، ضمن 
برشمردن پتانسيل های باالی استان فارس در حوزه های 
مختلف از جمله فناوری اطالعات، گردشگری، كشاورزی 
و صنعت به اهميت جايگاه پارك علم وفناوری فارس در 
اين استان اشــاره كرده و بيان داشتند: بايستی اين پارك 

علمی از جهات مختلف حمايت و مورد توجه قرار گيريد.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اين نشســت با 
بيان اين كه هم اينك 38 پارك علم و فناوري در كشــور 
فعاليت دارند، گفت: اين وزارتخانه به دنبال ايجاد پارك های 

خصوصي علم و فناوري در كشور است.
 دكتر محمد فرهادي افزود:  متقاضياني براي تاسيس 
پارك های خصوصي علم و فناوري درخواست خود را ارائه 
كرده اند و جهت گيري وزارت علوم براي تحقق اين امر 

است .
وزير علوم، تحقيقــات و فناوري با بيان اين كه تبديل 

دانش به ثروت ماموريت پارك های علم و فناوري اســت 
گفت:  از ميان افزون بر دو هزار شركت دانش بنيان كشور، 
بيش از 585 شــركت دانش بنيــان در پارك های علم و 

فناوري كشور مستقر هستند. 
فرهادي با اشاره به فعاليت مراكز مختلف رشد فناوري 
در پارك هــای علم و فناوري گفت:  از آنجا كه همه علوم 
انساني، تئوري نيست و بسياري از علوم اين حوزه كاربردي 
اســت و بايد در محيط های صنعتي به كار گرفته شوند و 
از اين رو،  نيازمند ايجاد مراكز رشد علوم انساني در كشور 

هستيم. 
وي ادامه داد:  تجاري ســازی محصــوالت،  نيازمند به 
كارگيري علوم انساني اســت و در صدد ايجاد اين مراكز 

رشد هستيم. 
وزير علــوم، تحقيقات و فنــاوري در ادامــه با تاكيد 
بر ضــرورت تحقق دانشــگاه های كارآفرين در كشــور 
گفت: ارتباط دانشــگاه ها و پارك های علــم و فناوري در 

كشور تسهيل خواهد شد. 
وي همچنين اظهار كرد: كارگروه پژوهش و فناوري به 

بزودي در استان ها به رياست استاندار تشكيل مي شود. 
فرهادي با تاكيد بر زمينه ســازی فعاليت شركت های 
دانش بنيان گفت:  بايد در مناقصه های دستگاه ها، اولويت 

به شركت های دانش بنيان داده شود. 
وزيــر علوم، تحقيقات و فنــاوري در بخش ديگري از 
ســخنان خود با بيان اين كه در ثبت اختراع عقب هستيم 
و در سال 94 افت نسبي داشته ايم، اظهار كرد: اين همه 
كارفناورانه و خوب در كشــور بايد مراحل ثبت و تاسيس 

شركت براي تحقق آنها طي شود. 
فرهادي از فعاليت های دانــش بنيان به عنوان پايه و 
اســاس تحقق سياســت های اقتصاد مقاومتي ياد كرد و 
گفت: بايد براي تامين نيازهاي كشور و حل مشكالت از 

شركت های دانش بنيان حمايت كنيم. 
وي ادامه داد: بر اين باور هســتيم كه دولت بايد براي 
حمايت از فعاالن عرصه علم و فناوري تسهيالت بگذارد 
و امكانات و حمايت از شــركت های دانش بنيان داشــته 
باشــد اما توقع داريم كه بايد شاهد سرمايه گذاري بخش 

خصوصي نيز باشيم. 
همچنين در اين نشست دو شركت دانش بنيان مستقر 
در پارك علــم وفناوری فارس نمونه محصول و اقدامات 
انجام داده را به نمايش گذاشــته و به تشريح آن پرداختند 

كه مورد استقبال ميهمانان قرار گرفت 

با حضور وزیر علوم و استاندار فارس صورت گرفت

نشست فعاالن حوزه علم و فناوری 
استان در پارک علم وفناوری فارس

تقدير از ايده های برتر همايش 
ارتباط رياضیات با كارآفريني در 
پارک علم و فناوري استان گیالن

سرپرست پارک علم و فناوری 
ايالم با معاونین سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان ايالم 
ديدار و گفتگو كردند

دفتر برنامه ریزی فناوری



مدیر کل دفتر برنامه ریزی 
امور فناوري وزارت علوم: 

راه اندازي پارک علم 
و فناوری استان زنجان 

دكتر خســرو پيری مدير كل دفتــر برنامه ريزی امور 
فناوري وزارت علــوم از راه اندازي پارك علم و فناوری 

استان زنجان در آينده اي نزديك خبر داد.
به گزارش گاهنامة عتف،دكتر پيری در بازديد از بخش های 
مختلف پژوهشی دانشــگاه زنجان )سازه های طراحی شده، 
اراضی دانشگاه و ساختمان ها، قسمت توليد اسيد آمينه، واحد 
توليد داروی دام و مركز رشــد و فناوری( ابراز اميدواری كرد 
در آينده ای نزديك با همكاری مسئوالن دانشگاهی و استانی، 

پارك علم و فناوری استان زنجان راه اندازي خواهد شد.
وي افزود: دانشگاه زنجان توانمندي بااليی دارد و ما بايد از 
اين توانمندي در راستای پيشبرد اهداف فناوري در پارك های 

علم و فناوری بهره گيريم.
دكتر پيری در پايان از عقد قرارداد پژوهشــی با دو كشور 
ايتاليا و آفريقای جنوبی خبر داد و ابراز اميدواری كرد در آينده 

فعاليت های پژوهشی مشتركی با اين دو كشور انجام پذيرد.
دكتر جمشيدی رئيس دانشگاه زنجان نيز در اين ديدار با 
برشمردن امكانات اين دانشگاه گفت: دانشگاه زنجان آماده 
همــكاری و اختصاص مكان اوليه و زمين برای ايجاد پارك 
علم و فناوری استانی اســت و هرگونه كمكی در اين راستا 

الزم باشد از آن دريغ نخواهد كرد. 
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 به گــزارش گاهنامة عتف، در بيانيــه پاياني اولين 
همايش تخصصی رؤســای آزمايشگاه های مركزی 
دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و پارك های علم و فناوری، 
بر ســاماندهی تجهيزات در قالب آزمايشــگاه مركزی، 
بازســازی و نوسازی آزمايشگاه ها، بهره گيری از امكانات 
آزمايشــگاهی در قالب شبكه آزمايشگاهی شاعا، آموزش 
كارشناسان و نيروهای انسانی اعضا شبكه شاعا،خريدهای 
تجهيزات آزمايشگاهي بر اساس برنامه ها و سياست های 

مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تاكيد شد.
به گــزارش گاهنامة عتف، متن كامل اين بيانيه بدين 

شرح است: 
همزمان با بزرگداشــت روز آزمايشــگاه و به مناسبت 
زادروز حكيم آزمايشگر، پژوهنده، پزشك نابغه و دانشمند 
فرزانه، سيد اسماعيل جرجانی، اولين همايش تخصصی 
با حضور رؤســای آزمايشــگاه های مركزی دانشگاه ها، 
مؤسسات پژوهشی و پارك های علم و فناوری كشور به 

ميزبانی پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران برگزار شد.
در پايان و پس از ســخنرانی و مباحث انجام گرفته در 
همايش، بيانيه پايانی به شــرح زير توسط رؤسای محترم 
آزمايشگاه های مركزی دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و 

پارك های علم و فناوری صادر شد:

1-ساماندهی تجهيزات در قالب آزمايشگاه مركزی و 
مجتمع آزمايشگاه های علمي-تحقيقاتی يك الگوی موفق 
است كه انتظار می رود وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اين 

موضوع را مورد حمايت قرار دهد تا نســبت به ساماندهی 
تجهيزات و امكان ارائه خدمات علمی آزمايشــگاهی به 

دانشجويان، استادان و محققان فراهم شود.

2-ضرورت دارد اســتقرار نظام HSE به عنوان يكی از 
مهم ترين و اساســی ترين امور آزمايشگاه ها و كارگاه های 
دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و فناوری در اولويت حمايت های 
اعتباری مسئوالن محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
و همچنين مسئوالن دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و فناوری 

قرار گيرد.
3-بخش قابل توجهی از آزمايشــگاه ها و كارگاه ها به 
دليل قدمت كاری در حال فرســودگی است. ضرورت دارد 
برای بازسازی و نوسازی آن مسئوالن محترم وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوري توجه جدی به عمل آورند. 
4-ارتباط بين آزمايشگاه های دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، 
پارك های علم و فناوری و ساير مؤسسات وابسته به منظور 
همكاری با يكديگر و ارائه خدمات متقابل و بهره گيری از 
امكانات آزمايشگاهی يكديگر در قالب شبكه آزمايشگاهی 

شاعا مورد تاكيد است.
5- موضوع تهيــه و تأمين ملزومــات عمومی و مواد 
آزمايشــگاه ها و توزيــع آنها بين آزمايشــگاه ها به منظور 
دستيابی به مواد اســتاندارد و صرفه جويی در هزينه ها در 
ستاد شــبكه آزمايشگاه های علمی ايران مورد توجه جدی 

قرار گيرد.
٦-همكاری آزمايشگاه ها در جهت آموزش كارشناسان و 
نيروهای انسانی اعضا شبكه شاعا در راه اندازی دستگاه های 
جديــد و تبادل اطالعات تخصصی بــا يكديگر مورد نظر 

می باشد.
7- با توجه به اينكه خريدهای موازی و تكراری باعث 
هدررفت هزينه ها و اعتبارات دانشگاه ها و مراكز پژوهشی 
و فناوری می گردد، توصيه می شــود خريدهای تجهيزات 
بر اســاس برنامه ها و سياســت های مصوب وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری، دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و فناوری 

صورت گيرد و از خريدهای موازی و تكراری پرهيز شود.

دفتر پشتیبانی پژوهشی

رؤسای آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه ها ومؤسسات پژوهشی تاکید کردند 

خريد تجهیزات آزمايشگاهي بر اساس برنامه ها 
و سیاست های مصوب وزارت علوم

آقاي دكتر فتــي رئيس پارك علم و فناوری اســتان 
هرمزگان از معرفي 10 محصول جديد در اين پارك خبر 
داد و گفت: نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عمل انتظارات را از واحدهای فناور مراكز رشد و شركت های 

دانش بنيان را چند برابر كرده است.
به گــزارش گاهنامة عتف، علی فتی با بيان اينكه بخش 
اعظم اقتصاد مقاومتی به فعاليت شركت های دانش بنيان بر 
می گردد، خاطر نشان كرد: همگام با انتظارات از شركت های 
دانش بنيان اعتبارات نيز به ميزان افزايش نگاه بيشتر خواهد 

شد و اين مستلزم حركت بيش از پيش شماستوی به هدف 
گذاری امسال پارك علم و فناوری استان هرمزگان در توليد 
محصول دانش بنيان اضافه كــرد، طبق اين هدف گذاری 
10 محصول دانش بنيان جديد پس از تجاری سازی به بازار 

معرفی خواهد شد.
فتی افزود: پارك علم و فناوري هرمزگان نيز حمايت الزم 
را در اين زمينه خواهد داشت و تالش می كند تا شركت های 
دارای محصول بدون دغدغه اقدام به عرضه محصوالتشان 

داشته باشند.

به گفته رئيس پارك علــم و فناوری هرمزگان، يكی 
از اهداف مهم شــركت ها بايد تجاری ســازی و صادرات 
محصول باشد و در اين راستا پارك حمايت های ويژه ای 

خواهد داشت.
فتی با تاكيد بر استفاده از ظرفيت های موجود در پارك 
علــم و فناوری هرمزگان برای توســعه واحدهای فناور 
مســتقر گفت: دفتر تجاری ســازی نيز برای رفع دغدغه 
واحدها راه اندازی شــد كه انتظار داريم واحدهای فناور 
از اين ظرفيت در راســتای تجاری سازی محصوالتشان 

استفاده كنند.
وی همچنين به دانش بنيان شــدن واحدهای فناور 
مستقر در مراكز رشد پارك علم و فناوری هرمزگان اشاره 
كرد و افزود: روند بررسی و ارزيابی شركت ها جهت دانش 
بنيان شدن تسهيل شــده و از اين پس ارزيابی ها توسط 
كارگزار استانی كه از سوی پارك هرمزگان حمايت شده 

صورت خواهد گرفت.
رئيس پارك علــم و فناوری هرمزگان گفت: پيش تر 
بدليل حضور مقطعی كارگزار های شركت های دانش بنيان 
از خارج استان زمان كافی برای ارزيابی شركت های نبود 
به همين دليل حق بسياری از شركت هايی كه می بايست 
دانش بنيان می شدند تضعيع می شد كه خوشبختانه با اين 

مجوز روند بررسی ها بهتر خواهد شد.
وی همچنين تاكيد كرد، شركت هايی كه می خواهند 
دانش بنيان شــوند بايد الزامات مطرح شــده در قانون 
شــركت های دانش بنيان را داشــته باشند و اين مهم از 

الزامات دانش بنيان شدن است.
فتــی، كمبــود تجهيــزات آزمايشــگاهی را يكی از 
چالش های پارك علم و فنــاوری هرمزگان عنوان كرد 
و افزود: استفاده از امكانات آزمايشگاهی ساير ارگان های 
دولتی و دانشــگاه ها يكی از راه های بــرون رفت از اين 

مشكل است كه نيازمند همكاری است.
وی همچنين بــا تاكيد بر حضور در نمايشــگاه های 
ملی و بين المللی گفت: شــركت در نمايشگاه ها يكی از 
فرصت هايی است كه واحدهای فناور می توانند محصوالت 

خود را به بازار معرفی و نسبت به فروش آن اقدام كنند. 

رئیس پارک علم و فناوري هرمزگان : 

10 محصول پارک علم و فناوری
 استان هرمزگان به بازار معرفی می شود
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برنامه ريزی كشور افزود: در سال 95 اعتبارات در نظر گرفته 
شده به 480 ميليارد تومان افزايش يافت و مجلس هم 140 
ميليارد تومان به اين اعتبارات اضافه كرد و جمع اعتبارات به 

حدود ٦00 ميليارد تومان افزايش يافت.
وی تصريح كرد: در اين اعتبارات، هزينه حقوق و دستمزد، 
اجاره بها و هزينه هــای جاری وجود ندارد بلكه اعتبار برای 

عمليات پژوهشی است.
دكترواعظ مهدوی با اشــاره به چهار اقــدام مهم حوزه 
پژوهش در سالجاری ادامه داد: تخصيص ٦00 ميليارد تومان 
برای صندوق حمايت از نوآوری و فن آوری، صدور اجازه اخذ 
وام معادل درآمد اختصاصی مركز برای پروژه های عمرانی، 
تدارك برای اختصاص بودجه پژوهشی از محل صرفه جويی 

ششم توسعه كشور با بهره گيری از صاحبنظران، كارشناسان 
و نمايندگان دســتگاه های دولتی، چالش های پيش روی 
حوزه های مختلف از جمله بخش پژوهشــی استخراج شده 

است.
وی با اشاره به چالش های پيش روی بخش پژوهش در 
كشــور افزود: وجود موازی كاری، متنوع نبودن منابع مالی، 
عدم تحقق سهم پژوهش، فرسودگی زيرساخت ها و مواردی 
از اين دست چالش های پيش روی حوزه پژوهش در كشور 

است.
دكترواعظ مهدوی بيان كرد: برای غلبه بر اين چالش ها، 
الگوريتمی بر هر چالشــی تدوين و متناســب با آن سياست 

گذاری ها برای مرتفع كردن چالش ها انجام شد.
معاون توســعه امور علمی و فرهنگی سازمان مديريت و 
برنامه ريزی كشور با بيان اينكه برای رفع چالش ها، متناظر 
با اهداف كلی، راهبردهايی تنظيم شــده اســت، افزود: به 
ازای هر راهبردی، چندين سياســت كاری تعريف شده و بر 
اساس همين سياست های كاری، چارچوب كلی برنامه های 

پژوهشی تبيين شده است.
وی با بيــان اينكه مجموعه اقدامات بــرای رفع چالش 
های پيش روی حوزه پژوهش توسط شورای علم و فناوری 
ســازمان مديريت و برنامه ريزی تدوين شده است، تصريح 
كرد: اين اقدامات در ســطح ملی است و برش های استانی، 

دانشگاهی و رشته ای آن مشخص نشده است.
معاون توســعه امور علمی و فرهنگی سازمان مديريت و 
برنامه ريزی كشور ادامه داد: برنامه، سند مكتوب است و بايد 
به آن عمل كرد تا در صورت نياز به اصالح، اصالحات الزم 
انجام شود وگرنه بدون عمل به برنامه های تدوين شده، نمی 

توان در مورد كارايی آن ارزيابی كرد.
وی افزود: در حوزه پژوهش، اعتبارات در دو بخش اعتبارات 

پژوهشی دانشگاهی و اعتبارات مراكز پژوهشی وجود دارد.
دكترواعظ مهدوی با بيان اينكه در ســال 94، حدود 400 
ميليارد تومان اعتبار برای پژوهش دانشــگاهی طبقه بندی 
شــده بود، گفت: در ســال 95 تغييراتی در اين مورد انجام و 
اين برنامه ها در دو بخش پژوهش های پايه و پژوهش های 

كاربردی تقسيم بندی شد.
معاون توســعه امور علمی و فرهنگی سازمان مديريت و 

چهل و نهمين اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشــگاه 
ها، پژوهشــگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، مراكز پژوهشی 
و پارك های علم و فناوری كشــور بر اساس مباحث انجام 
گرفته و پيشنهادهای ارائه شده در اجالس، موارد ذيل جهت 

پيگيری و اجرا مورد تاكيد شركت كنندگان قرار گرفت:
 ضرورت دارد ســاز وكارها و مقــررات الزم به نحوی 
تدوين شــود تا انجام امور پايان نامه ها، رســاله ها و پروژه 
های تحقيقاتی دانشــگاه ها و تخصيص اعتبارات پژوهشی 
در راستای حل مسائل و مشكالت و نيازهای اساسی كشور 

باشد.
 در حال حاضر ميزان ســهم پژوهش از درآمد ناخالص 
ملی )GDP( برای توسعه علمی و فناوری كشور كافی نيست 
لذا تاكيد می شــود اين موضوع مورد توجه مسئوالن مرتبط 
در دولت و مجلس شورای اسالمی قرار گيرد تا پايان برنامه 
ششم توسعه، اين ســهم تدريجا به ميزان 4 درصد افزايش 
يابد و حداقل 50 درصد آن بر اساس نظر دانشگاه ها و مراكز 

پژوهش و فناوری در موارد مرتبط هزينه شود.
 بررسی راهكارهای ارتقای جايگاه مديريت پژوهش و 
فناوری كشور و همچنين تقويت جايگاه شورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری برای تبديل شدن به ستاد مشترك هدايت 
علم، پژوهش و فناوری كشــور مورد توجه جدی مسئوالن 

كشور قرار گيرد.
 تهيه برنامه كالن راهبــردی و عملياتی ماموريت گرا 
كردن دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوری در جهت توسعه 
علمی كشور در اولويت برنامه ها قرار گيرد و برای تحقق اين 
امر اصالح آئين نامه های اسناد باال دستی مرتبط در دستور 

كار قرار گيرد.
 ماموريت های پژوهش و فناوری تعيين شده بر اساس 
آمايــش علم، پژوهش و فناوری و اولويت های ملی و منطقه 
ای به دانشــگاه ها و مراكز پژوهش و فناوری واگذار شود تا 
موجب موازی كاری در مراكز آموزش عالی و ساير سازمان ها 

و نهادهای مختلف نشود.

معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراكز پژوهشی 
با صدور بيانيه ای بر افزايش ميزان ســهم پژوهش از درآمد 
ناخالص ملی وتقويت جايگاه شورای عالی علوم، تحقيقات و 

فناوری تاكيد كردند 
چهل و نهمين اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه 
ها، پژوهشــگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، مراكز پژوهشی 
و پارك های علم و فناوری كشــوركه به مــدت دو روز در 
دانشگاه محقق اردبيلی برگزار شد ،با صدور بيانيه ای به كار 

خود پايان داد. 
به گزارش گاهنامه  عتف، متن كامل اين بيانيه بدين شرح 

است: 
با ســالم و درود به مقام شامخ شهدای گرانقدر جمهوری 
اســالمی ايران به ويژه شــهدای آزاد ســازی خرمشهر و 
همچنين روح مطهر امام شهدا و آرزوی سالمتی برای مقام 
معظم رهبری و تبريك اعياد شعبانيه و روز جانباز و نيز تشكر 
و قدردانی از ميزبانی دانشــگاه محقق اردبيلی ، بيانيه پايانی 

پروژه هاي اقتصاد مقاومتي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجري آن مي باشــد ذيل برنامه ملي اقتصاد دانش بنيان 
تعريف شده است كه عناوين پروژه مصوب به شرح جدول ذيل مي باشد.

عنوان برنامه مليعنوان پروژهرديف

توسعه اقتصاد دانش بنيانبازنگري و اصالح نظام آموزش عالي كشور در جهت ارزش آفريني و كارآفريني1

طراحي و پياده سازي نظام آمايش آموزش عالي و پژوهش به منظور مأموريت 2
توسعه اقتصاد دانش بنيانگرا كردن فعاليت هاي مؤسسات آموزش عالي و پژوهش كشور

توسعه اقتصاد دانش بنيانتبديل 5 دانشگاه و واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين المللي3

طراحي الگوي تغيير و ارتقاي نقش دانشگاه ها در حل مشكالت كالن، 4
توسعه اقتصاد دانش بنياندستگاهي و بنگاه هاي اقتصادي كشور

بیانیه چهل و نهمین اجالس معاونان پژوهش كشور
 تهيه برنامه عملياتی و اجرائی جهت ايجاد ارتباط و تعامل 
صنعت و مراكز خدماتی با دانشــگاه ها و مراكز آموزش عالی 
در همكاری با بخش های صنعت در دستور كار دانشگاه ها و 

مراكز آموزش عالی قرار گيرد.
 مطالعه و برنامه ريزی علمی برای تهيه ســند و برنامه 
های راهبردی و عملياتی جهت تحقق دانشگاه كار آفرين در 
ســر لوحه امور دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و فناوری كشور 

قرار گيرد.
 الزم اســت تفكيك رديف اعتبارات پژوهش و فناوری 
دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوری از بودجه غير پژوهشی 
مورد توجه جدی مسئوالن در سازمان مديريت و برنامهريزی، 
مجلس شورای اسالمی و نيز روسای مراكز آموزش عالی قرار 
گيــرد تا اعتبارات پژوهش و فناوری در راســتای برنامه ها و 

ماموريت های تعيين شده هزينه شود.
 تدوين نظام نامه نحوه همكاری و تعامل پارك های علم 
و فناوری، دانشگاه ها و مراكز پژوهشی با يكديگر در چارچوب 
يك اكوسيســتم نو آوری در حوزه های مراكز رشد، نوآوری، 

كارآفرينی، انتقال فناوری و فن بازار مورد تاكيد قرار گيرد.
 نقش و مشاركت همه جانبه دانشگاه ها و مراكز پژوهشی 
و فناوری در اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنيان 
و انتقال فناوری كه از مســئوليت های اصلی و قانونی تعيين 

شده است مورد توجه جدی قرار گيرد. 

چهــل و نهمين اجالس معاونــان پژوهش و فناوری 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسات و مراكز آموزش عالی و 
پارك های علم و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در 

دانشگاه محقق اردبيلی به كار خود پايان داد.
به گزارش گاهنامه عتف، دكتر وحيد احمدی معاون پژوهش 
و فناوری اين وزارت با بيان اينكه اين اجالس باالترين مرجع 
رســمی تصميم ســازی و تصميم گيری پژوهش در كشور 
است،اظهار داشــت: خواسته معاونان پژوهش و فناوری اين 
است كه اجازه جابجايی بودجه پژوهشی داده نشود وبا توجه 
به محدوديت های مالی در بخش های پژوهشــی و فناوری 
، الزم اســت برای افزايش رديف بودجه پژوهشی تالش و 

برنامه ريزی مناسبی صورت گيرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بيان اينكه بودجه 
های ستادی عمدتا در حركت ها و پروژه های ملی هزينه می 
شــود، افزود: توسعه، انتقال فناوری و بومی سازی آن وظيفه 

اصلی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است.
وی با بيان اينكه ســهم پژوهش در سال های گذشته با 
كاهش مواجه شــده است، تصريح كرد: برای جبران كسری 
اعتبارات در حوزه های پژوهشــی بايد برخی الزامات قانونی 
دستگاه های مختلف اجرايی حذف شود و با رويكرد اقتصاد 

مقاومتی مسئله را پيش ببريم.
رئيس چهل و نهمين اجالس معاونان پژوهش و فناوری 
وزارت علوم بااشاره به اينكه در صورت همكاری همه نهادها 
حدود 70 هزار ميليارد ريال اضافه بر اعتبارات ســال گذشته 
می تواند عملياتی شود، افزود: انتظار می رود سازمان مديريت 

و برنامه ريزی در اين زمينه وارد عمل شود.
دكتراحمدی با اشــاره به مشــكالت پيش آمده از طريق 
پرداخت  ماليات های حوزه پژوهش در كشور ابراز اميدواری 
كرد: سازمان امور مالياتی كشور در زمينه معافيت های مالياتی 
بخش پژوهش و فناوری اقدامات مناســبی انجام دهد تا از 
اين طريق شــاهد رونق روز افزون فعاليت های پژوهشی در 

كشور باشيم.
در ادامه اين اجالس، دكتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون 
توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشــور با بيان اينكه توجه به آينده و تحليل تحوالت برای 
برنامه ريزی از اهميت بااليی برخوردار است، گفت: در برنامه 

دستگاه ها و تقويت اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها چهار اقدام 
مهم در حوزه پژوهش هستند.

همچنين دكتر محمد برزگری معاون مدير كل دفتر فنی 
و حسابرسی ســازمان امور مالياتی كشور نيز در اين مراسم 
در ســخنانی گفت: تمامی فعاليت های پژوهشی، فناوری و 
مهندسی در پارك های علم و فناوری، شهرك های فناوری 
و شــركت های دانش بنيان كه با دريافت مجوز انجام می 

شود، مشمول معافيت مالياتی هستند.
وی با اشاره به نوع ديگر معافيت مالياتی در حوزه پژوهش 
تصريح كرد: تمامی خدمات پژوهشی مشمول ماليات ارزش 

افزوده نمی باشند.
دكتربرزگری با اشــاره به اينكه فعاليت های پژوهشــی 
دانشــگاه محور مورد توجه قرار خواهــد گرفت، ادامه داد: از 
ماليات واحدهای صنعتی، معادل هزينه تحقيقات و پژوهش 

كسر خواهد شد.
معاون مدير كل دفتر فنی و حسابرســی ســازمان امور 
مالياتی كشور افزود: فعاليت هايی كه شامل معافيت مالياتی 
نمی شوند بايد اظهار نامه مالياتی ارائه دهند تا بعدا مشكلی در 

اين زمينه ايجاد نشود. 

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم : 

تالش برای افزايش رديف بودجه پژوهشی

پروژه هاي كالن اقتصاد مقاومتي وزارت علوم 
توسط معاونت اول رياست جمهوري ابالغ شد

گزارش
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هفتاد و چهارمين جلسه كميسيون تدوين و هماهنگی 
سياســت ها و اولويت های شــورای عالــی عتف، با 
محوريت چالش ها و ضرورت هــای تعريف بومی دقيق از 
تحقيق و توســعه، برگزار شــد. در اين جلسه، گزارشی از 
مصوبات جلسه نوزدهم شورای عالی عتف و تصميم گيری 

پيرامون طرح های كالن ملی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دبيرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری )عتف(، جلسه هفتاد و چهارم كميسيون 
تدوين و هماهنگی سياست ها و اولويت های علم و فناوری 

اين شورا، برگزار شد.
در پيش از دســتور اين جلســه، مهندس مهدی پاكزاد، 
دبير امور ســتادهای دبيرخانه شورای عالی عتف، گزارشی 

در مورد مصوبات جلســه نوزدهم اين شورای عالی كه در 
روز هفتم ارديبهشت ماه برگزار شده بود، ارائه كرد.

همچنين اعالم شــد كــه منطقه ويژه علــم و فناوری 
ربع رشــيدی، همايش هايی علمی و آموزشی در خصوص 
نانو فناوری، علوم شــناختی، زيســت فناوری، انرژی های 
تجديدپذيــر، نفت و گاز، گياهــان دارويی و آب و خاك را 
از تاريخ 18 ارديبهشــت تا 30 ارديبهشت برگزار می كند. 
دكتر ســيد فرهنــگ فصيحی، دبير كميســيون تدوين و 
هماهنگــی سياســت ها و اولويت های علــم و فناوری، از 
دبيران كميسيون ها خواست تا اگر مايلند، كارشناسان خود 

را معرفی كنند تا شرايط اعزام آن ها مهيا شود.
فصيحــی همچنين به تصويب شــرح وظايف تفصيلی 
شورای عالی عتف در هيات وزيران نيز اشاره كرد و گفت: 
با 12 سال تاخير، خوشبختانه شرح وظايف تفصيلی شورای 
عالی عتف، در هيات وزيران تصويب و توســط معاون اول 
محتــرم رئيس جمهور ابالغ شــد. او همچنين گفت: اين 

اتفاق مباركی اســت و می تواند مبنای سازمان و تشكيالت 
شورای عالی عتف باشد.

در ادامه، با ارائه پــاره ای توضيحات در مورد طرح های 
كالن ملی، دكتر ســيد مهدی سجادی فر، گفت: 34 طرح 
از 47 طرح كالن ملی مصوب، دارای حامی مالی هســتند 
و سهم دســتگاه های اجرايی و شورای عالی عتف در اين 
طرح ها مشخص اســت. او ادامه داد: تصميم شورای عالی 
عتف بر اين بوده است كه عليرغم اين حمايت اعالم شده 
و به دليل كاســتی ها در حمايت از طــرح ها، 10 طرح به 
تناسب هم راســتايی آنان با سياست های ابالغی رهبری 
در حوزه علم و فناوری، توسط دبيرخانه شورای عالی عتف 
و ســازمان مديريت و برنامه ريزی كشور انتخاب شوند و بر 
اين اساس، سازمان مديريت مكلف خواهد شد كه برای اين 

طرح های منتخب بودجه اختصاص دهد.
دكتــر فصيحی نيــز در ادامه صحبت های دبير ســتاد 
طرح هــای كالن ملی، افــزود: چنانچه ايــن انتخاب به 

حاليكه اين كميت بيانگر ظرفيت علمی بالفعل كشور است. 
دهقانی يادآور شــد: آگاهی از ظرفيت های علمی بالفعل 
برای سياستگذاران علمی از اهميت بسزايی برخوردار است، 
زيرا بدون اطالع از وضعيت موجود، برنامه ريزی شايسته ای  
برای آينده صــورت نخواهد گرفت. پايگاه های اســتنادی 
آی اس آی و اســكوپوس همواره به عنوان مهمترين منبع 
برای اعالم كميت توليد علم كشــور مورد بهره برداری قرار 
گرفته اند. اين پايگاه ها مدعی هستند كه معتبرترين مجالت 
و كنفرانس های بين المللی را نمايه سازی می كنند، اما كميت 
توليد علمی كه در اين پايگاه ها نمايه ســازی می شود بيانگر 

تمام ظرفيت های علمی كشور نيست. 
وی گفت: هــر چند پايگاه هــای اســتنادی آی.اس.آی و 
اســكوپوس از مرجعيت باالتری نسبت به ساير پايگاه های 
علمی برخوردار هستند، اما در اين ميان اعضای هيات علمی 
در برخی رشته ها به پايگاه های غيراستنادی نيز توجه خاصی 
دارند و اعتبار اين دســته از پايگاه هــا را كمتر از پايگاه های 
استنادی نمی دانند، مســئله ای كه به صراحت در آيين نامه 
ارتقای اعضای هيات علمی نيز مورد توجه قرار گرفته است. 

به عنوان نمونه می توان بــه پايگاه مدالين )Medline( در 
حوزه پزشكی اشاره كرد.

دهقانی اظهار داشــت: تامســون رويترز عالوه بر پايگاه 
اســتنادی وب علوم )آی.اس.آی( به نمايه سازی پايگاه های 
ديگری نيز می پــردازد كه برخی از آن ها را ايجاد و برخی را 
با فراهم آوردن يك ارزش افزوده از ساير پايگاه ها خريداری 
و دسترس پذير می سازد. ادعای تامسون رويترز )آی.اس.آی( 
برای اين پايگاه ها آن است كه محتوای نمايه شده از لحاظ 
علمــی از اعتبــار الزم برخوردار هســتند.  همچنين پايگاه 
استنادی علوم جهان اســالم )ISC(  نيز در طول سال های 
گذشته به نمايه ســازی مجالت معتبر و كنفرانس های ملی 

پرداخته است. 
وی يادآور شــد: بررســی تعداد مدارك ثبت شــده به نام 
جمهوری اســالمی ايران در طول 1٦ ســال اخير )201٦-
2000(  در پايگاه های اسكوپوس )Scopus(، علوم جهان 
اسالم  )ISC( و وبگاه علوم تامسون رويترز  )ISI( شامل 1( 
 Web of science core( بخش مجموعه هســته علوم
collection( 2(  مداليــن )Medline( 3( زئولوجيــكال 

 )Inspec( اينســپك )4 )Zoological record( ركــورد
ســای.  )٦  )Biosis citation index( بايوســيس   )5
ال.او )SciELO Citation index( 7( مندرجــات جاری 
)Current Contents Connect( نشــان داد كه كميت 
خالص توليد علم كشور از سال 2000  تاكنون به طور مداوم 
در حال رشــد بوده اســت. الزم به ذكر است كه اطالعات 
سال های  2015 و 201٦ با توجه به دو پديده تاخير در نشر و 

نمايه سازی هنوز كامل نشده است.
سرپرست پايگاه اســتنادی علوم جهان اسالم )ISC( گفت: 
كميت خالص توليد علم يا همان تعــداد مدارك خالص به 
معنــی حذف مدارك تكراری در پايگاه های اطالعات علمی 
مختلف است. يك مقاله علمی متعلق به يك كشور می تواند 
در بيش از يك پايگاه اطالعاتی نمايه سازی شود، زيرا مجله يا 
كنفرانسی كه مقاله در آن منتشر شده است می تواند در بيش 
از يك پايگاه نمايه سازی شــود. در اين بررسی برای تعيين 
تعداد خالص توليد علم، مجــالت و كنفرانس های تكراری 
يكدست شــده و تنها يكبار محاسبه گرديد. براين اساس از 
ســال  2000 تاكنون تعــداد 1137977 مدرك از جمهوری 

بر اســاس گزارش اداره روابط عمومی و همكاري های 
علمی بين المللی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و 
فناوری )RICeST( و پايگاه اســتنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(، دكتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پايگاه استنادی 
علوم جهان اسالم )ISC( گفت: تكيه صرف بر تعداد مقاله يا 
كميت توليد علم به عنوان شاخص اصلی توسعه و رشد علمی 
هر چند در طی ســاليان گذشــته محور اصلی گفتمان های 
علمی كشور بوده است، اما ارائه سند سياست های كالن علم 
و فناوری ابالغی توســط مقام معظم رهبری افق جديدی را 

پيش روی كشور قرار داده است.
وی افزود:  اين سند تبديل علم به قدرت و ثروت با حفظ 
ارزش های اسالمی را به عنوان يك اصل مطرح و چهار معيار 
كالن مرجعيت، ديپلماسی و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی 
علم توليد شــده را در كنار كميت توليد علم مورد توجه قرار 

می دهد.
سرپرســت ISC خاطرنشــان كرد: بررســی اخير نشان 
می دهدكه تاكنون كميت توليد علم كشور به صورت كامل 
گزارش نشــده و يا حداقل مورد توجه قرار نگرفته است در 

آخرین یافته ها از کمیت تولیدات علمی کشور

كمیت تولید علم كشور چندين برابر ارقامی است
 كه تاكنون اعالم شده است

جلسه هفتاد و چهارم کمیسیون هماهنگی برگزار شد؛ 

بررسی ضرورت ها و چالش های 
تعريف بومی از تحقیق و توسعه

)ISC ( پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم
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تخصيص بودجه منجر شــود، گام رو به جلويی اســت و 
اميدواريم كه كميسيون ها در اين زمينه همكاری الزم را با 
دبيرخانه انجام دهند. فصيحی همچنان در پاســخ به تذكر 
دكتر طهوری، دبير كميسيون سالمت شورای عالی عتف، 
مبنی بر لزوم تعيين تكليف طرح های كالن ملی در مقطع 
كنونی، گفت: در خواست اولويت بندی به معنای نفی بقيه 
طرح های كالن ملی نيست، بلكه شرايطی اعتباری كشور، 
وضعيت انتخاب را ايجاد كرده است كه اميدواريم به مرور 

زمان اين مشكالت برطرف شوند.
ســپس، دكتر حبيب اهلل طباطبائيان، عضو هيات علمی 
دانشــگاه عالمه طباطبايی، در مورد تعريف بومی تحقيق 
و توســعه توضيحاتی ارائه كــرد و گفت: ايــن اقدام در 
پژوهشــكده مطالعات فناوری و به سفارش شورای عالی 
انقالب فرهنگی آغاز شد. او ادامه داد: اين كار، اقدام بسيار 
شايســته ای بود و نتيجه زحمات چندين ساله پژوهشگران 

اين حوزه محسوب می شود.

طباطباييــان با معرفی چالش هــای پيش روی تعريف 
دقيق بومی از تحقيق و توســعه، گفت: شايد به نظر برسد 
كــه ارائه اين تعريف كار دشــواری نيســت، ولی با توجه 
به نبودن درك مشــترك، نقص آمار و اطالعات، شــيوه 
نادرســت محاسبه شــاخص ها، عدم اطالع كافی درباره 
نتايج سياست های تشويقی يا حمايت از تحقيق و توسعه، 

اين كار عمال بسيار دشوار است.
ايــن عضو هيات علمی دانشــگاه عالمــه طباطبايی، 
همچنين به انتخاب راهنمای فراســكاتی در بررسی های 
انجام شده اين پژوهش اشاره كرده و در نهايت گزارشی در 

مورد شيوه دستيابی به تعريف بومی دقيق از تحقيق 
و توسعه ارائه نمود.

در پايان دكتر ســيد فرهنــگ فصيحی، 
بخشــی از مشكل كشور در دســتيابی به 

هدف تخصيــص يك درصــد از درآمد 
ناخالص ملی در حوزه تحقيق و توســعه 

را عدم درك شفاف از تحقيق و توسعه دانست و نسبت به 
برطرف شدن اين موضوع ابراز اميدواری كرد.

دكتر وحيد احمدی دبيركل شــورای عالی عتف، با 
هيات عالی رتبه ای از ســازمان توسعه صنعتی ملل 
متحد به رياست خانم آميتا ميســرا مدير منطقه ای اين 
سازمان ديدار و در خصوص پروژه های مشترك ميان دو 

سازمان تبادل نظر كردند.
به گزارش روابط عمومی دبيرخانه شورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری، دكتر وحيد احمدی دبيركل شورای 
عالی عتف،  با هيات عالی رتبه ای از ســازمان توســعه 
صنعتی ملل متحد به رياســت خانم آميتا ميســرا مدير 
منطقه ای اين ســازمان ديدار و در خصوص پروژه های 

مشترك ميان دو سازمان تبادل نظر نمودند.
در ايــن ديدار دكتر احمدی ضمن خوشــامدگويی به 
هيئت ميهمان به جايگاه ويژه ايران در منطقه خاورميانه 
اشاره كرد و افزود: ايران يكی از باثبات ترين كشورهای 
منطقه خاورميانه اســت كه سابقه موفقی در همكاری با 
ســازمان های بين المللی از جمله سازمان توسعه صنعتی 
ملل متحد داشــته اســت. برخورداری از محيط زيست 
متنوع، منابع و ذخاير زيرزمينی سرشــار، صنايع ديرپا و 
جمعيت جوان و تحصيل كرده، ايران را بيش از هر كشور 
ديگری مستعد  تبديل شدن به مدلی برای توسعه پايدار 

منطقه ای می نمايد.
اين نشســت با سخنان خانم ميســرا مدير منطقه ای 
ســازمان يونيدو ادامه يافت. وی سابقه همكاری با ايران 
را دســتاورد مهمی برای سازمان يونيدو دانست و افزود: 
در حال حاضر ســازمان يونيدو برنامه های متعددی برای 
توســعه مناطق ويــژه علم و فناوری در منطقه آســيا و 
آمريكای التيــن دارد. بی ترديد تجربه ايران در خيلی از 
زمينه ها می تواند برای ســاير كشور های در حال توسعه 
مفيد و راهگشا باشد و سازمان يونيدو تا حد امكان برای 
تســهيل اين روابط اقدام خواهد نمود. ايشان همچنين 
از دبيركل شــورای عالی عتف جهت برگزاری نشســت 
مشــترك با رييس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در 
ويــن دعوت بعمل آوردند كه مورد پذيرش دكتر احمدی 

قرار گرفت. 
در ادامه اين نشست چشم انداز همكاری با يونيدو برای 
توسعه مناطق ويژه علم و فناوری در كشور و  برنامه های 
يونيدو برای همكاری منطقه ای و توسعه همكاری های 
جنوب-جنوب، دسترسی و مشاركت كارشناسان ايرانی در 
برنامه های بين المللی و منطقه ای يونيدو به عنوان گامی 
ضروری برای مشاركت بيشتر سازمان يونيدو در همكاری 

با شورای عالی عتف مورد تاييد قرار گرفت.
اين ديدار با سخنان پايانی دبيركل شورای عالی عتف 
و امضای صورتجلسه گفتگوها با تاكيد بر تداوم كارهای 
كارشناســی از ســوی دبيرخانه و كارشناسان يونيدو در 

زمينه  های مورد توافق ميان طرفين خاتمه يافت.  
الزم به ذكر اســت مقرر گرديد ســندهای همكاری 
فيمابين دبيرخانه شورای عالی عتف و يونيدو طی يكماه 
آينده توسط دبيركل محترم شورای عالی و رييس سازمان 

توسعه صنعتی ملل متحد يونيدو به امضا برسد. 

ديدار دبیركل شورای 
عتف با هیات نمايندگی 
سازمان يونیدو در تهران

اسالمی ايران در پايگاه های معتبر بين المللی و ملی به ثبت 
رسيده است. 

وی افزود: از ســال  2000 تاكنون تعداد 2٦٦٦70 مدرك در 
پايگاه تامسون رويترز )آی.اس.آی(  و تعداد 339485 مدرك 
در پايگاه استنادی اسكوپوس به نام جمهوری اسالمی ايران 
به ثبت رســيده اســت بنابراين با در نظر گرفتن كل كميت  
خالص توليد علم ايران )1137977 مدرك( بر اســاس آمار 
پايگاه آی.اس.آی تاكنون تنها 23%  ) بيست و سه درصد( و 
بر اساس آمار اسكوپوس 30% ) سی درصد(  از كميت توليد 
علم كشور اعالم شــده و مابقی به طور كامل ناديده گرفته 
شده است و لذا حدود 70% ) هفتاد درصد ( از توليد علم كشور 

ناديده گرفته شده است. 
دهقانی خاطرنشــان كرد: بررســی پايگاه هــای ملی و 
بين المللی نشان می دهد كه كل مقاالت ثبت شده و يا كميت 
خالص توليد علم ايران در سال 2000 تعداد ٦150 مورد بود. 
در خالل ســال های 2001 تا 2003 اين مقدار به ترتيب به 
1313٦، 15235 و 19431 مورد رســيد. اين مقدار در خالل 
سال های 2004 تا 2007 مجددا افزايش يافته و به 23044، 
357٦7، 4٦503 و 59547 مورد رسيد. بين سال های 2008 
تا 2012 بار ديگر ميزان توليد علم افزايش يافته و به ترتيب به 
71953، 85238، 98527، 115740 و 128703 مورد رسيد. 
در سال 2013 و 2014 همچنان با افزايش توليد علم مواجه 
هســتيم بنحوی كه ميزان توليد علم از 13700٦ در ســال 
2013  بــه 144٦22 مدرك در ســال 2014 افزايش يافت. 
اطالعات سال 2015 هنوز تكميل نشده است اما با اين وجود 
كميت توليد علم كشور در اين سال 1234٦8 مورد ثبت شده 

است.
وی تاكيد كرد: حال اگر فقط تعداد مدارك علمی كشــور در 
پايگاه های بين المللی را مبنای محاسبه قرار دهيم  و اطالعات 
پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(  را ناديده بگيريم در 
می يابيم كه بيش از 50% )پنجاه درصد( از توليدات علم كشور 
ناديده گرفته شده است. از سال 2000 تاكنون تعداد 2٦٦٦70 
مدرك از جمهوری اســالمی ايران در پايگاه تامسون رويترز 
)آی.اس.آی( و تعــداد 339485 مدرك در پايگاه اســتنادی 
اسكوپوس ثبت شده اســت، اما انجام يك بررسی جامع تر 
و شــمارش تعداد مدارك ايران در برخی پايگاه های علمی 
در ســطح بين المللی نشان داد كه تعداد مدارك خالص ثبت 
شده به نام جمهوری اسالمی ايران ٦3775٦ مورد است. بر 
اين اســاس با توجه به آمارهای ارائه شده از پايگاه آی.اس.

آی تاكنون تنها ۴2% و بر اســاس آمار اسكوپوس تنها %53 
از كميت توليد علم كشور اعالم شده و مابقی به طور كامل 

ناديده گرفته شده است.
دهقانی افزود: براســاس كميت خالص توليد علم كشور 
در اســكوپوس، آی.اس.آی و ســاير پايگاه های بين الملی 
مورد بررســی، در ســال 2000 از ايران تنها 213٦ مدرك 
در پايگاه های بين المللی ثبــت گرديده بود. اين رقم در بين 
سال های 2001 تا 2008 به ترتيب به 4997، ٦743، 949٦، 
11880، 15730، 217٦9، 30025 و 38955 مورد رســيد. 
در خالل ســال های 2009 تا 2015 مجدد اين روند بيانگر 
افزايش تعداد مدارك كشــور اســت كه به ترتيب 4٦248، 
 83197 و   82054  ،77329  ،73400  ،٦٦40٦  ،5285٦
مدرك را شــامل می گردد. اطالعات ســال 2015 هنوز به 

صورت كامل ارائه نشــده است و در سال 201٦ نيز تاكنون 
14535 مدرك از ايران در پايگاه های بين المللی نمايه سازی 
شده است. بايد خاطر نشان كرد اگر ساير پايگاه های اطالعات 
علمی بين المللی نيز مورد بررسی قرار گيرند قطعا ميزان كل 
توليد علم كشور حتی بيش از آن چيزی است كه در اينجا به 

آن پرداخته شده است.
سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( گفت: هر 
چند پايگاه های استنادی به نمايه سازی معتبرترين نشريات و 
كنفرانس های بين المللی می پردازند، اما سياستگذاری برای 
بهبــود وضعيت علمی نيازمند آگاهــی از كل ميزان توانايی 
پژوهشی اســت كه در كشور صرف می شود. در سال 2014 
نزديك به 145000 پژوهــش در مجالت و كنفرانس های 
علمی منتشر شده است. اگر اين ظرفيت پژوهشی به درستی 
هدايت گردد، با توجه به تاكيدات اخير مقام معظم رهبری در 
خصوص ادامه ی حركت پرشــتاب علمی آنگاه يك انقالب 
علمی در كشور صورت خواهد گرفت. البته نگاه آماری صرف 
به كميت توليد علم بدون تحليل آن ها و بكارگيری آن ها در 

راستای توسعه علمی آفتی برای علم كشور است.
وی اضافه كرد: تلقی كشــور از رشد علمی، تعداد مدارك 
ثبت شده در پايگاه های استنادی است. با اين حال تقريبا در 
تمامی ســال ها تعداد مدارك ثبت شده از جمهوری اسالمی 
ايران در ساير پايگاه های علمی دنيا بيش از دو پايگاه آی.اس.
آی و اســكوپوس است. به عالوه، ســرعت رشد اطالعات 
كشور در پايگاه های علمی بين المللی نيز بيش از پايگاه های 
استنادی است. اين در حالی است كه تماما در اعالم آمارهای 
توليد علم به پايگاه های اســتنادی اسكوپوس و آی.اس.آی 
تكيه می شود. اهميت اين مسئله در آگاهی از وضعيت موجود 
و برنامه ريزی مبتنی بر اهداف عالی كشــور است. ظرفيت 
كميت توليد علم كشور حاصل از انتشارات بين المللی بيش 
از آن چيزی اســت كه تاكنون اعالم شده بود و برنامه ريزی 
برای اين ظرفيت باال از اهميت فوق العاده ای برخوردار است.
دهقانی در ادامه گفت: پايگاه اســتنادی علوم جهان اسالم 
)ISC( تنهــا مجــالت و كنفرانس هــای معتبــر علمی را 
نمايه ســازی می نمايد، از همين رو ميزان توليد علمی كه در 
سطح كشــور صورت می پذيرد بيش از آن چيزی است كه 
در اين پايگاه نمايه ســازی می گردد، قاعده ای كه برای كل 
دنيا صادق اســت. آن بخش از كميــت توليد علم بايد مورد 
شــمارش قرار گيرد كه از حداقل استانداردهای علم و نشر 

آن برخوردار باشد.
سرپرست )ISC( گفت: در ســال 2000 در پايگاه استنادی 
علوم جهان اسالم )ISC(  2874 مقاله مجله و 1٦07 مقاله 
كنفرانس ثبت شده بود. تعداد مقاالت مجالت معتبر در طی 
سال های بعدی به سرعت افزايش يافت به نحوی كه در بين 
ســال های 2001 تا 2014 به ترتيب ٦449، ٦٦51، 7515، 
 ،32304 ،25٦05 ،20909 ،18335 ،15417 ،12٦73 ،8792
3٦552، 420٦8، 45943 و 47432 مــدرك از ايران در اين 

پايگاه نمايه شده است.
سرپرست پايگاه اســتنادی علوم جهان اسالم )ISC( تاكيد 
كرد: اطالعات ســال 2015 هنوز تكميل نشــده اســت و 
تاكنون تعداد 2200٦ مدرك از نشريات كشور در اين پايگاه 

نمايه سازی شده اند.  
وی افزود: همچنين در بين سال 2001 تا 2015 در معتبرترين 

كنفرانس های علمی كشــور به ترتيب تعداد 2٦87، 2997، 
 ،19853 ،17549 ،15705 ،1284٦ ،10078 ،4120 ،3894
20843، 215٦4، 23001، 24130، 2٦110 و 27٦33 مدرك 
در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( از توليدات علمی 
كشور نمايه سازی شده است. الزم به ذكر است كه اطالعات 

سال 2015 هنوز به صورت كامل نمايه سازی نشده است.
دهقانی يادآور شــد: بايد توجه كرد كه كميت توليد علم 
تنها يكی از ابعاد توســعه و رشد علمی است و تكيه صرف 
بر اين شــاخص مانع از توسعه علمی كشور خواهد شد، زيرا 
كميت توليد علم شرط الزم برای رشد علمی است اما شرط 

كافی نيست. 
وی اضافه كرد: ســند سياست های كالن علم و فناوری 
ابالغی توسط مقام معظم رهبری نيز بر اين نكته تاكيد دارند 
و كسب مرجعيت علم و فناوری، تعامالت علمی و فناوری با 
ساير كشورهای جهان و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی، علم 
توليد شــده را مورد تاكيد قرار داده اند. آگاهی از ظرفيت های 
فعلی كميت توليد علم كشور امكان برنامه ريزی بهتر را فراهم 

خواهد آورد.
دهقانــی ادامه داد: قدر مســلم، دنيا مرجعيت پايگاه های 
استنادی را پذيرفته است زيرا كه اين پايگاه ها سعی می كنند 
تا مجالت و كنفرانس هايی را نمايه ســازی نمايند كه مرجع 
بوده و از اعتبار الزم برخوردارند، اما نگاه مطلق به اين پديده 

آفت هايی را نيز به دنبال دارد.
وی گفت: الزم به ذكر اســت كــه مرجعيت پايگاه های 
استنادی باعث شده كه بيش از ساير پايگاه ها برای استخراج 
آمار كميت توليد علم مورد توجه دنيا قرار گيرند، اما تصميم 
گيری و اقدام در اين زمينه از اهميت فراوانی برخوردار است 
زيرا پتانســيل و توانايی پژوهشی كشور بايد در مسير رشد و 
بالندگی با در نظر گرفتن اهداف اسناد باال دستی و در جهت 

دستيابی به مرجعيت علمی هدايت شود.
سرپرست پايگاه اســتنادی علوم جهان اسالم )ISC( گفت: 
مساله هدفمند كردن كميت توليد علم، سرمايه گذاری اجتناب 
ناپذير در جهت توســعه علمی كشور است. هر اثر علمی كه 
در نتيجه يك پژوهش منتشر می شود را می توان به يك دانه 
زنجير تشبيه كرد و در صورتی كه اين دانه ها  به هم متصل 

شوند استحكام می يابند. 
وی يادآور شد: بنابراين انديشيدن به كميت توليد علم هر 
چند به عنوان يك شرط الزم شايسته است، اما بكارگيری آن 
به عنوان شاخص اصلی توسعه علمی كشور راهبردی اشتباه 
است. در اينجا خال يك برنامه جامع پژوهشی كه نقش راهنما 
و هدايت گری را برای دانشــگاه ها، موسسات تحقيقاتی و 

پژوهشگران ايفا نمايد احساس می شود. 
دهقانی گفت: هدف اين برنامه بايد هدايت پژوهشگران به 
سمت و سويی باشد كه بدانند در چه حوزه ای پژوهش كنند تا 
بيشترين سودمندی را نصيب خود و كشورشان نمايند و البته 
تعيين محل انتشــار نتايج تحقيقات با توجه به اولويت های 

پژوهشی كشور نيز از اهميت بااليی برخوردار است. 

)ISC ( پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه عتف14

جلسه هم انديشی و ايده 
پردازی در مورد شرح 

تفصیلی وظايف شورای 
عالی عتف برگزار شد

جلسه هم انديشی و ايده پردازی در مورد شرح تفصيلی 
وظايف شورای عالی عتف، روز يكشنبه، 12 ارديبهشت 
ماه برگزار شــد. مهنــدس مصطفی كاظمــی كه در جمع 
مديران و كارشناسان دبيرخانه شورا سخنرانی می كرد ضمن 
تاكيد بر اهميت تصويب شرح تفصيلی وظايف شورای عالی 
عتف گفت: همه شــما در اين موفقيت ســهيم هستيد و از 
طريق ايده پردازی های خود می توانيد در تدوين برنامه های 

عملياتی سازمان موثر باشيد.
به گزارش روابط عمومی دبيرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری )عتف(، جلسه هم انديشی در مورد شرح 
وظايف تفصيلی شــورای عالی عتف كه به تازگی در هيات 
دولت به تصويب رســيده است برگزار شــد. در اين جلسه 
كارشناســان و مديران دبيرخانه شورای عالی عتف، حضور 

داشتند.
در ابتدای جلســه، مهندس مصطفــی كاظمی، معاون 
اجرايی دبيرخانه اين شــورای عالــی، ضمن ارائه تاريخچه 
مختصری در مورد شرح وظايف تفصيلی شورای عالی عتف 
و اهميت آن برای نظام علم و فناوری كشــور، گفت: شرح 
وظايف تفصيلی شورای عالی عتف تا به حال مسكوت مانده 
بــود كه به مدد همكاری شــما و دبيركل محترم، روز يكم 
ارديبهشــت ماه سال جاری به تصويب هيات محترم دولت 
رســيد و با ابالغ معاون اول محترم رئيس جمهور، اجرايی 

می شود.
كاظمی همچنين به اهميت تصويب اين شــرح وظايف 
نيز اشاره كرد و گفت: تا پيش از تصويب اين شرح وظايف، 
بسياری از اقدامات شــورای عالی چون طرح های كالن از 
ديد نهادهای بازرسی كشــور، دارای اشكال بود و اقدامات 

شورای عالی وجاهت قانونی كافی را نداشت.
او ادامــه داد: در مطالعاتــی كه خود شــما انجام داديد، 
مشــخص شد كه شرح وظايفی كه پيشتر تدوين شده بود، 
به اندازه كافی جامع اســت و بنابراين درخواست دبيركل و 
وزير محتــرم علوم نيز نيز بر همين اســاس تقديم هيات 

دولت شد.
كاظمی گفت: در جلسات كميسيون های دولت، مذاكرات 
مختلفی انجام شــد و نهايتًا شــرح وظايف تفصيلی شورای 

عالی عتف به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد.
معــاون اجرايی دبيرخانه شــورای عالــی عتف، ضمن 
تاكيد بر نقش هويت بخش و اثرگذار اين شــرح وظايف از 
كارشناسان خواست تا در همفكری با يكديگر، در چهار حوزه 
مشخص شده در اين شــرح وظايف اعم از سياستگذاری و 
برنامه ريــزی كالن، حمايت و تامين منابع حوزه های علوم، 
تحقيقات و فناوری، هماهنگی، پايش و ارزيابی و ساير امور، 
ايده پــردازی كرده و نتايج را منتقــل كنند تا برای تدوين 

برنامه های عملياتی از اين ايده ها استفاده شود.
او همچنين تمام كارشناســان و مديــران دبيرخانه را در 
دسترســی به اين موفقيت سهيم دانست و از آن ها قدردانی 

كرد.
مهندس مصطفی كاظمی همچنين از برگزاری جلســه 
مشترك ســازمان توســعه صنعتی ملل متحد )يونيدو( با 
دبيركل و دبيرخانه شورای عالی عتف نيز خبر داد و افزود: 
يونيدو در سه حوزه مناطق ويژه علم و فناوری، شيوه نظارت 
بر برنامه آينده نــگاری ملی و انتخاب الگوی مناطق ويژه 
علم و فناوری با دبيرخانه همكاری خواهد داشت و در اين 

راستا، جلسات مشتركی در همين ماه برگزار خواهد شد.

 يكصد و چهلمين جلسه كميسيون دائمی شورای عالی 
عتف برگزار شد. برخی پيشنهادات سازمان مديريت و 
برنامه ريزی كشور، پيشنهاد اســتانداری خراسان رضوی و 
پيشــنهاد اصالح ساختار شــورای عالی عتف در اين جلسه 

بررسی شدند.
به گزارش روابط عمومی دبيرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقيقــات و فناوری )عتــف(، يكصد و چهلمين جلســه 
كميسيون دائمی اين شورای عالی برگزار شد. در ابتدای اين 
جلسه، دكتر وحيد احمدی، دبيركل شورای عالی عتف ضمن 
تبريك سال جديد به اعضای كميسيون دائمی، از برگزاری 
جلسه شــورای عالی عتف در روز سه شنبه 31 فرودين ماه 

خبــر داد و گفت: به دليل موافقت معاون اول محترم رئيس 
جمهور، روز سه شنبه جلسه شورای عالی عتف برگزار خواهد 
شد و به همين دليل، جلسه امروز را به موضوعات مربوط به 

اين جلسه اختصاص می دهيم.
احمدی در پيش از دستور اول، پيشنهاد سازمان مديريت و 
برنامه ريزی برای اصالح دستورالعمل اجرايی ماده 5٦ قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشــی از مقررات مالی 
دولت در سال 95 را مطرح كرد. او سپس به مشكالت پيش 
آمده در ابالغ دستورالعمل در سال گذشته اشاره كرد و گفت: 
سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در سال جاری خواستار 
اصالح دستورالعمل اجرايی ماده 5٦ شده است و درخواست 

تغيير تبصره 1 ماده ٦ را به اين گونه مطرح نموده است كه 
»دستگاه مكلف است حداقل 50 درصد اعتبارات را به صورت 
برون ســپاری از طريق عقد قرارداد با مراكز دارای مجوز از 
وزارتين علوم و بهداشــت با اين تبصره كه با زيرمجموعه 
خــودش قرارداد نبنــدد.« پس از بحث و تبــادل نظر، اين 
پيشنهاد در كميسيون دائمی شورای عالی عتف، رای نياورد.

در پيش از دستور بعدی، دكتر محمد ابويی اردكان، قائم 
مقام دبيركل شــورای عالی عتف، ضمــن ارائه توضيحاتی 
درباره پيشنهاد بعدی سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 
درمــورد اصالح مواد 7 تا 9 دســتورالعمل اجرايی ماده 5٦ 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشــی از مقررات 

برگزاری جلسه شورای عالی عتف در دستور کار؛ 

جلسه صد و چهلم كمیسیون دائمی 
شورای عالی عتف برگزار شد

افزايش دوبرابری مقاالت ايرانی 
در اثرگذارترين مدارک علمی دنیا
آی.اس.آی هنوز كامل نشــده اســت، اما چيزی به تكميل 
آن نمانده اســت. بررســی كيفيت توليد علم كشور در اين 
پايگاه در فاصله سال های 2010 تا 2014 نشان می دهد كه 
تعداد مقاالتی كه در مجالت چارك اول بين المللی توســط 

پژوهشگران كشور انتشار يافته دو برابر شده است. 
دهقانی افزود: در ســال 2010 تعــداد 3374 مدرك در 
مجالت چارك اول يعنی همان معتبرترين نشريات بين المللی 
توسط پژوهشگران كشور چاپ شده و اين شامل 0.۶% )شش 
دهــم درصد( از كل توليد علم دنيا در نشــريات چارك اول 
اســت. اين رقم در ســال های 2011 تا 2013 به ترتيب به 
5092، 55٦٦ و 5824 مورد رســيد كــه تقريبا برابر با %0۷ 
)هفت دهم درصد( از كل مقاالت نشريات چارك اول است. 
در ســال 2014 تعداد اين مقاالت به ٦٦25 مورد رسيد كه 
0.۸% ) هشــتم دهم درصد( از كل مقاالت چارك اول دنيا 
را تشــكيل می دهد. بنابراين مقاالت كشور در حال كيفی تر 

شدن هستند.
وی اظهار داشــت: در ســال 2010 ميزان ۱5% )پانزده 
  )Q۱( از كل توليد علم كشور در مجالت چارك اول )درصد
منتشر می شــد. اين مقدار برای سال های 2011 و 2012 به 
۱۸% ) هجده درصد( رسيد. در سال 2013 اين مقدار دوباره 
افزايش يافته به ۱۹% )نوزده درصد( رســيد. در سال 2014 
از كل توليد علم كشــور 2۱%) بيســت و يك درصد( آن در 

ببه گزارش اداره روابط عمومی و همكاري های علمی 
 ،)ISC( بين المللی پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
دكتر محمدجواد دهقانی سرپرســت پايگاه اســتنادی علوم 
جهان اســالم )ISC( گفت: كميت توليد علم به عنوان يك 
شــاخص به تنهايی بازگو كننده وضعيت علمی يك كشور، 
دانشگاه يا پژوهشگر نيست. كميت توليد علم كشور در طی 
سال های گذشته رشد قابل مالحظه ای داشته است كه خود 
بيانگر ظرفيت باالی پژوهشگران كشور است، زيرا اين كميت 
در برترين مجالت دنيا منتشر شــده است، مجالتی كه در 
مجموع از باالترين استانداردهای نشر علم برخوردار هستند. 

دهقانی گفت: اما اين نشريات همه در يك سطح نيستند 
بلكــه از درجات علمی مختلفی برخوردار هســتند. به طور 
متوســط مجالتی كه از درجه علمی باالتــری برخوردارند 
مقاالتــی با كيفيت باالتر را منتشــر می كننــد و در نتيجه 

اثرگذاری اين مقاالت در دنيای علم بيشتر است. 
وی بيان داشــت: عالوه بر مجــالت، مقاالت علمی نيز 
به درجات مختلفی از لحاظ اثرگذاری تقســيم می شــوند. 
مقــاالت يك درصد برتــر به عنــوان اثرگذارترين مقاالت 
بين المللی شناخته می شوند. مجالت در پايگاه های استنادی 
در چارك هــای مختلف قرار می گيرند و مجالت چارك اول 

)Q۱( معتبرترين مجالت بين المللی را تشكيل می دهند.
سرپرســت ISC گفت: اطالعات ســال 2015 در پايگاه 

مجالت چارك اول منتشر شــده اند، بنابراين  در پنج سال 
گذشته  نيز سهم مقاالت منتشر شده در مجالت چارك اول 

به ميزان  ۶%  ) شش درصد( افزايش يافته است.

سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت: بررسی 
پايگاه آی.اس.آی در تاريخ 1395/1/30 نشــان می دهد كه 
تعداد مقاالت كشور در مجموع مقاالت يك درصد برتر نيز در 
فاصله سال های 2010 تا 2014 دو برابر شده است. در سال 
2010 تعداد 93 مقاله در مجموع مقاالت يك درصد برتر دنيا 
داشته ايم كه شامل 0.۸% ) هشت دهم درصد( از كل توليد 
علم دنيا در اين زمينه بود. در سال 2011 تا 2014 به ترتيب 
73، 114، 157 و 208 مقاله پراستناد داشته ايم كه به ترتيب 
شامل 0.۶% )شش دهم درصد(، 0.۸%) هشت دهم درصد(، 
۱.۱% ) يــك و يك درصد( و 1.۴% ) يك مميز چهار درصد( 
از كل مقاالت يك درصد دنيا می شــده است. بنابراين سهم 

كشور از مقاالت يك درصد برتر دنيا در حال افزايش است.

دهقانی خاطرنشــان كرد: سند سياست های كالن علم و 
فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری بر مرجعيت علمی 
در ســطح بين المللی تاكيد ويژه ای دارد و آن را در صدر اين 
سند قرار داده است. يكی از راهبردهای مناسب برای كسب 
مرجعيت علمی انتشار مدارك در مجالت با اثرگذاری باال و 
تشــويق مقاالت يك درصد برتر بين المللی است. مرجعيت 
علمی بر دپيلماســی علمی نيز تاثير می گــذارد، زيرا امروزه 
پژوهشگران در سرتاسر جهان ترجيح می دهند كه با همتايانی 
همكاری كنند كه مرجع باشــند. هر چند مقاالت كشــور از 
بعد كيفی در حال رشــد هستند، اما برای رسيد به يك نقطه 
شايسته نيازمند تالش جدی تر هستيم، امری كه بايد بيش از 

پيش مد نظر سياستگذاران علمی كشور قرار گيرد. 
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نوزدهمين جلسه شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری 
به رياســت معاون اول رئيس جمهوری برگزار شد كه 
پيشنهاد اصالح دستورالعمل ماده 5٦ قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 و 
چگونگی تخصيــص منابع مالی بــه طرح های كالن ملی 
پژوهش و فناوری از اهم موضوعاتی بود كه در اين جلســه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دبيرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری نوزدهمين جلســه اين شورا، ديروز سه 
شــنبه 7 ارديبهشت از ســاعت 11 به رياست دكتر اسحاق 
جهانگيری معاون اول رئيس جمهوری در محل نهاد رياست 
جمهوری برگزار شــد.  در اين جلسه دكتر جهانگيری اظهار 
داشت: برخالف ادعای برخی افراد كه با انگيزه های سياسی 
سخنانی را درباره اقتصاد مقاومتی مطرح می كنند، دولت دو 
برنامه متفاوت تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و برنامه جاری 

ندارد بلكه اقتصاد مقاومتی مجموع سياستهايی است كه مورد 
قبول و توافق همه سياســت گذاران و اقتصاد دانان كشــور 
است و دولت مصمم اســت اداره امور كشور را براساس اين 

سياست ها دنبال كند.
وی همچنين با تاكيد بر اهميت رويكرد دانش بنيانی در 
اقتصاد مقاومتی خاطرنشان كرد: دانشگاه ها و مراكز علمی و 
تحقيقاتی رسالت سنگينی در اين زمينه بر دوش دارند و دولت 
نيز مصمم است دستور مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به 

موضوع دانش بنيان بودن را در همه امور مدنظر قرار دهد.
معــاون اول رييس جمهــور افزود: دانشــگاه ها و مراكز 
تحقيقاتی و پژوهشــی بايد عالوه بر اينكه اداره امور خود را 
براســاس اصول دانش بنيان دنبال می كنند، پيشــنهادات و 
ايده های خود را برای تسری اين موضوع در ساير بخش ها و 
عملياتی شدن رويكردهای اقتصاد مقاومتی در سراسر كشور، 

ارائه دهند.

دكتر جهانگيری با بيان اينكه امسال تمركز اصلی دولت 
بر موضوع اقتصاد خواهد بود، گفت: دولت امسال به دنبال به 
حركت درآوردن بخش توليد داخلی، توسعه صادرات غيرنفتی 
و مبارزه با قاچاق كاال اســت و سازمان مديريت و بانكهاي 
عامل نيز در اين مسير، بايد طرح های كالن و پروژه هايی كه 
مبتنی بر اولويت های تعيين شده در اقتصاد مقاومتی است را 

در اولويت تخصيص و ارائه تسهيالت قرار دهند.
وی همچنين از ســازمان مديريت و برنامه ريزی كشــور 
خواست ساز و كار نظارتی دقيقی برای طرح های پژوهشی و 
تحقيقاتی كشور در نظر بگيرد تا اعتباراتی كه برای طرح های 
پژوهشــی و تحقيقاتی تخصيص پيدا می كند حتًم در مسير 

درست هزينه شود.
در اين جلســه كه وزرای علوم، تحقيقات و فناوری، نيرو، 
ارتباطات و فناوری اطالعات، آموزش و پرورش، معاون علمی 
و فناوری رييس جمهــور، رييس كل بانك مركزی، رييس 
دانشگاه آزاد اسالمی و روسای فرهنگستان های هنر و زبان و 
ادبيات فارسی نيز حضور داشتند، پيشنهاد اصالح دستورالعمل 
ماده 5٦ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشــی از 
مقررات مالی دولت در ســال 95 مطرح شد و پس از بحث و 
تبادل نظر تصميم مقتضی در خصوص اين پيشــنهاد اتخاذ 

گرديد.
در اين نشست همچنين در خصوص چگونگی تخصيص 
منابع مالی به طرح های كالن ملی پژوهش و فناوری بحث 
و بررسی شــد و مقرر گرديد سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشــور طرح های كالن ملی كه به تصويب شــورای عالی 
علوم، تحقيقات و فناوری رســيده است را مورد بررسی قرار 
دهد و منابع مالی را براساس اولويت بندی مبتنی بر اقتصاد 

مقاومتی به اين طرح ها اختصاص دهد.
در ادامه اين نشست رييس پژوهشگاه دانش های بنيادی 
گزارشــی از طرح رصدخانه ملی ايران و اهداف احداث اين 
طرح ارائه كرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه ديدگاه های 
مختلف مقرر شــد ســازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 
اعتبــارات مربوط به پــروژه طراحی،  ســاخت و راه اندازی 
رصدخانه ملی را براســاس زمان بندی مشخص تخصيص 

دهد.
ارائه گزارش عملكرد بخش تحقيقات كشور در سال 1393 
و ارائه گزارش عملكرد دبيرخانه شورای عالی علوم، تحقيقات 
و فناوری در سال 94 از ديگر موضوعات مطرح شده در اين 

جلسه بود.
در ادامه اين جلســه گزارشــی نيز درباره سامانه عرضه و 
تقاضای پژوهش با هدف پشــتيبانی از بازار پژوهش با يك 

پايگاه روزآمد و جامع ارائه شد.
دبيرخانه شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری در پايان 
جلسه گزارشــی از اقدامات انجام شده در راستای نظارت بر 
اجرای سياست های كلی علم و فناوری ارائه شد و توضيحاتی 
نيز در خصوص تقسيم كار پيگيری اجرای اين سياستها بيان 

شد. 

معاون اول رئیس جمهور: 

طرح های كالنی كه مبتنی بر 
اولويت های تعیین شده در اقتصاد 

مقاومتی هستند در اولويت تخصیص 
و ارائه تسهیالت قرار می گیرند

دبيــر كميســيون تدويــن و هماهنگی سياســت ها و 
اولويت های شورای عالی عتف از برگزاری جلسه هفتاد 
و ســوم كميسيون خبر داد و گفت: در اين جلسه كه نخستين 
جلسه سال 95 بود، گزارش عملكرد كميسيون ها در خصوصی 
بررسی طرح ها در راستای ابالغ دستورالعمل اجرايی ماده 5٦ 
مطرح شد و از دبيران كميســيون ها خواسته شد كه نهايتا تا 
پايان فروردين ماه، تمامی طرح های ثبت شــده در ســامانه 
سمات ملی را بررسی كنند. او ادامه داد: هم اينك اين بررسی 

پايان يافته و دستگاه ها می توانند نتايج را دريافت كنند.
به گــزارش روابط عمومی دبيرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقيقــات و فناوری )عتف(، دكتر ســيد فرهنگ فصيحی، از 
برگزاری هفتاد و سومين جلسه كميسيون تدوين و هماهنگی 
سياست ها و اولويت های اين شورای عالی، در روز چهارشنبه، 
28 فررويدن ماه خبر داد و گفت: در ابتدای اين جلسه، موضوع 
بازگشايی سامانه سمات ملی در روزهای پايانی سال گذشته، 
مطرح شد و از دبيران كميسيون های تخصصی شورای عالی 
عتف خواهش كرديم كه هر چه ســريعتر طرح های ثبت شده 
دســتگاه های اجرايی را بررسی كنند تا دســتگاه ها نيز دچار 

مشكل نشوند.
او همچنين به ارائه گزارشی در مورد عملكرد كميسيون ها 
در خصوصی بررســی طرح ها در راســتای ابالغ دستورالعمل 
اجرايی ماده 5٦، طرح های ثبت شــده  در سامانه سمات ملی 
و روند بررســی آن ها توسط هر كميسيون اشاره كرد و افزود: 
بنا بر اين گزارش، در مجموع، 934 طرح در ســامانه ســمات 
ملی ثبت شده است كه از اين تعداد 593 طرح تاييد، 83 طرح 
مردود شده و ٦0 طرح نياز مند اصالح تشخيص داده شده اند.

فصيحی ادامه داد: در اين جلسه، اغلب دبيران كميسيون ها 
سواالت خود را رد مورد چگونگی بررسی طرح ها مطرح كردند 
و با يكديگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. دبير كميســيون 
تدوين و هماهنگی سياســت ها و اولويت های شــورای عالی 
عتــف، از ادامه دادن رويه های پيشــين برای بررســی اين 
طرح ها نيز خبر داد و گفت: مهندس كاظمی، از دبيران محترم 
خواســتند رويه هيا قبلی را اجرا كنند تــا مطابق قانون و در 
چارچــوب زمانی قانونــی به وظيفه خود عمل كنيم و ســاير 

دستگاه ها را نيز دچار مشكل نكنيم.
دكتر ســيد فرهنگ فصيحی با اشــاره بــه تاخير در ابالغ 
دســتورالعمل اجرايی در ســال 94 و فشــردگی زمان، گفت: 
قرار بود سامانه ســمات، اطالعات تحقيقاتی كل كشور باشد 
ولی چون الزام قانونی وجود ندارد، دانشــگاه ها و پژوهشگاه ها 
گزارش نمی دهنــد. او همچنين به لزوم تحليل اين اطالعات 
نيــز تاكيد كرد و گفت: نبايد به همين جمع شــدن اطالعات 
اكتفا كرد و بايد برای ســال جاری و ســال های آتی برنامه ها 
و مقدمــات الزم برای پايش اولويت هــا از طريق تحليل اين 

اطالعات را نيز مهيا كنيم.
در ادامه، فصيحی در مورد گزارشات دبيرخانه شورای عالی 
عتف به مجلس شورای اســالمی نيز توضيحاتی ارائه كرد و 
گفت: البته، گــزارش گيری به طور خودكار هر ســاله انجام 
می شود و حتی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نيز گزارش می دهند، 
ولی اين كافی نيست. فصيحی بر افزايش حجم گزارش گيری 
در طی دو سال اخير نيز تاكيد كرد و گفت: بنا بر صحبت های 
معاون محترم اجرايی دبيرخانه شــورای عالی علوم، تحقيقات 
و فناوری، در ســال 94، گزارش گيری به ٦5 درصد افزايش 
يافــت و دليل آن نيز تمركز بر گــزارش گيری از  20 درصد 

مراكز پژوهشی كه 80 درصد اعتبارات را داشتند، است.
در پايان، فصيحی از اتمام مهلت قانونی بررسی طرح های 
پژوهشــی دستگاه های اجرايی كشــور توسط كميسيون های 
تخصصی شــورای عالی عتف خبر داد و گفت: عليرغم تمام 
مشكالت پيش آمده بر سر راه اجرای دستورالعمل اجرايی ماده 
5٦ قانون الحاق موادی  به قانون تنظيم بخشــی از مقررات 
مالی دولت در سال 94، تمامی 934 طرح ثبت شده در سامانه 
ســمات ملی تا پايان فروردين ماه بررسی شدند و هم اينك، 
دستگاه های اجرايی می توانند، نتيجه اين بررسی ها را دريافت 

كرده و بودجه الزم را تا مهلت قانونی مقرر اختصاص دهند. 

مالی دولت در سال95، گفت: سازمان مديريت پيشنهاد داده 
اســت كه در سامانه ســمات ملی، اين مواد با اين قيد قابل 
اجرا باشــند كه قراردادهاي باالی 500 ميليون ريال توسط 
دبيرخانه شورای عالی عتف، بررسی شوند. نظرات موافق و 
مخالف اين موضوع در جلسه صد و چهلم كميسيون دائمی 
نيز مطرح شــده، ولی اين موضــوع نيز به تصويب اعضای 

كميسيون دائمی نرسيد.
سپس، پيشنهاد اســتانداری خراســان رضوی در مورد 
افزودن يك بند مســتقل در انتهای دســتورالعمل ماده 5٦ 
به اين شــرح كه »كارگروه پژوهش و فناوری استان مكلف 
است حداقل 70 درصد از سهم يك درصد اعتبارات پژوهشی 
اســتان را به صورت متمركز و از سر جمع كل اعتبار استان 
به دانشــگاه مادر مركز استان برای پروژه های پژوهشی كه 
به تصويب كارگروه می رســد، اختصاص داده و ابالغ اعتبار 
نمايد. « اين پيشــنهاد پس از بحث و شور، به اين صورت 
تصويب شد: »كارگروه پژوهش و فناوری استان مكلف است 
حداقل 70 درصد از ســهم يك درصد اعتبارات پژوهشــی 
استان را به صورت متمركز و از سر جمع كل اعتبار استان به 
دانشگاه های استان برای پروژه های پژوهشی كه به تصويب 

كارگروه می رسد، اختصاص داده و ابالغ اعتبار نمايد.«
در پيش از دســتور چهارم، پيشــنهاد سازمان مديريت و 

برنامه ريزی كشــور در مورد واگذاری مســئوليت كارگروه 
آمــوزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شــورای برنامه ريزی 
و توســعه استان ها به سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 
مطرح شد. اين پيشــنهاد نيز پس از تبادل نظر، به تصويب 

نرسيد.
در پيش از دســتور پايانی، دكتر احمدی ضمن تاكيد بر 
خواســت دكتر جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور مبنی 
بر اصالح اعضای شــورای عالی عتف، پيشنهاد دبيرخانه را 
مطرح كرد. مطابق اين پيشــنهاد، از تعداد اعضای شورای 
عالی عتف، در مجموع 8 تا 10 نفر كاسته می شد. پس از ارائه 
توضيحات و بحث در مورد ســاختار و اعضای شورای عالی 
عتف، كميسيون دائمی شورای عالی عتف، به تغيير ساختار 
شــورای عالی عتف به طور كلــی، رای نداد. دكتر احمدی، 
ضمن تاكيد مجدد بر خواســت صريح معــاون اول رئيس 
جمهور مبنی بر تغيير ساختار، گفت: هرچند رای كميسيون 
به تغيير ســاختار منفی است، اما چنانچه معاون اول محترم 
الزم بداننــد، اين تغيير لحاظ خواهد شــد، به همين دليل 
خواهشمندم كه به طور جزئی نيز به تغيير تركيب رای دهيد. 
در ادامه جلسه، مصوب شــد كه رئيس جمهور، وزير علوم، 
وزير بهداشــت و آموزش و پرورش، بدون تغيير باقی مانده 
و تعداد اعضای كابينه »تا چهار نفر« شــود.تعداد نمايندگان 

مجلس شــورای اسالمی نيز تغيير نيافت و به جای 5 نفر از 
فرهنگستان ها، يك نفر از روسای فرهنگستان ها به انتخاب 
خود روسای فرهنگستان ها مصوب شد. همچنين دو نفر از 
روسای دانشــگاه ها يا مراكز پژوهش و فناوری به انتخاب 
وزير علوم و بهداشت و يك نفر رئيس دانشگاه غيردولتی به 
انتخاب شورای عالی عتف در اولين جلسه آن نيز به تصويب 
اعضای كميسيون دائمی شورای عالی عتف رسيد. در ادامه، 
نمايندگان بخش خصوصی، از سه نفر به دو نفر و به انتخاب 
اتــاق بازرگانی تغيير يافت. همچنين يك نفر نيز به انتخاب 
انجمن های علمی يا قطب های علمی در ســاختار  شورای 

عالی عتف، اضافه شد.
الزم به ذكر اســت در صورت تصويب تغييرات توســط 
شورای عالی عتف، اين تغييرات بايد از طريق اليحه دولت 

به تصويب مجلس شورای اسالمی برسد.
در پايــان، دكتر احمدی ضمن اشــاره به كمبود وقت و 
نبودن فرصت برای بررسی دستورهای جلسه صد و چهلم، 
گفت: به اميد خدا در اولين فرصت، دستورهای اين جلسه را 

بررسی خواهيم كرد. 

دکتر سید فرهنگ فصیحی: 
بررسی طرح های پژوهشی 

دستگاه های اجرايی در 
فروردين ماه پايان يافت

دبیرخانه عتف



خرداد ماه 95. شمارة 7

گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
بین الملل16

با حضور معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران 
و هيات همراه و برخي رؤســاي مراكز آموزش عالي ايتاليا و رياست ايالت مستقل 
فريولي – ونيز جوليا  مســئوالن اجرايي آن كشور در تاريخ 19 الي 24 اسفند 95 
موافقتنامه همكاري بين چشمه نور ايران و   سنكروترون الترا )Elettra( امضاء شد.

به گــزارش گاهنامة عتف، به دعــوت Elettra و برخي از مســئوالن مراكز 
تحقيقاتي ايتاليا و نيز رياســت ايالت مستقل فريوليونيز آن كشوريك هيأت ويژه 
به رياســت دكتر وحيد احمدي معاون پژوهش و فنــاوري وزارت علوم به همراه 
دكتر رضا منصوري استاد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف و دكتر جواد رحيقي مدير 
پروژه چشمه نور ايران، از برخي مراكز علمي و آموزشي كشور ايتاليا بازديد نمود و 
با رؤساي مراكز علمي و تحقيقاتيكشور ايتاليا ديدارهايي درخصوص همكاريهاي 

علميپژوهشي و فناوري بين دو كشور بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
در يكي از اين مالقات ها كه خانم دبورا ســراكياني رياســت ايالت مستقل ونيز 
فريوليونيز جوليا و برخي رؤســاي مراكز علمي تحقيقاتي آن ايالت حضور داشــتند 
توافقنامه همكاري بين  پروژه چشــمه نور ايران و   سنكروترون الترا )Elettra( به 

امضاء رسيد. در اين ديدار پيشنهاد الترا برای تاسيس يك خط باريكه درالترا براي بهره 
برداري محققين و پژوهشگران ايراني مورد بر رسی قرار گرفت  و قرار شد جزييات 

طرح در كميته های كارشناسي مشترك تهيه و به معاون پژوهشی ارايه شود.
در جلســه مشترك آقاي دكتر احمدي معاون پژوهش و فناوري وزارت عتف و 
هيئت همراه با رئيس مركز تحقيقات بينالمللي مهندسي ژنتيك ICGEB  همكاري 
با ايران در حوزه های مختلف ژنتيك، بخصوص پروژه خالص سازی هورمون های 
رشــد، يعني ادامه پروژه مشــترك فعلي بين ICGEB و پژوهشگاه ملي زيست 

فناوري و مهندسي ژنتيك ايران مورد موافقت دوطرف قرار گرفت.
در ادامه بازديد هيأت ايراني از مراكز مختلف علمي پژوهشــي ايتاليا زمينه های 
توسعه همكاري كشــور با مركز تحقيقاتي ICGEB مورد بررسي قرار گرفت. در 
ادامه رياست مركز تحقيقات بين المللي ژنتيك كشور ايتاليا با اشاره به سوابق خوب 
همكاري های علمي بين المللي بين دو كشــور اعالم آمادگي نمود كه با ايران در 
فاز دوم پروژه خالص سازی هورمونهاي رشد همكاري نمايد و مقرر شد اين پروژه 

توسط پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك ايرانNIGEB  پيگيري شود.

همکاری مركز تحقیقات بین المللی 
در حوزه اختر فیزيک ايتالیا و ايران

به گزارش گاهنامة عتف، در حاشــيه سفر هيأت ايراني به كشور ايتاليا، دكتر وحيد 
احمدي و هيأت همراه آقايان دكتر رضا منصوري استاد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف و 
دكتر جواد رحيقي مدير طرح چشمه نور ايران، از مركز تحقيقات بين المللي در حوزه اختر 

فيزيك ايتاليا بازديد نموده و در زمينه همكاري مشترك بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
 )ICRANET( بازديد از مركز تحقيقات بينالمللي در حوزه اختر فيزيك كشور ايتاليا
در شهر PESCARA آن كشور واقع شده است. در اين ديدار، رييس مركز، پروفسور   
RUMINI ضمن تاكيد بر عالقه مندي بر همكاري علمي، تحقيقاتي با مراكز تحقيقاتي 
– دانشگاهي ايران اعالم نمود تفاهم نامه اي بين آن مركز و دانشگاه صنعتي شريف 
امضا شده است. هم اكنون دو دانشجوي دوره دكتراي تخصصي از ايران در اين مركز 
مشــغول به تحصيل و پژوهش هســتند. وي در ادامه افزود ايران مي تواند در شبكه 
ICRA عضويت داشــته باشــد و نماينده آن مركز در منطقه را به عهده داشته باشد. 
در نهايت توافق بعمل آمد مركز ICRANET با چند دانشــگاه ايراني از جمله صنعتي 
شــريف، صنعتي اصفهان، تحصيالت تكميلي زنجان و شــهيد بهشتي در زمينه های 

مختلف علمي و نيز تبادل استاد و دانشجو همكاري های مشترك داشته باشند.

  استفاده كارشناسان و متخصصان 
  ايرانی از تجهیزات باريکه خط 

  در سنکروترون الترا ايتالیا 
به گزارش گاهنامة عتف،در ديدار مشــترك معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري و هيأت همراه با رياســت ICTP )مركز بين المللي فيزيك نظري 
در ايتاليا( در تاريخ 19 الي 24 اسفند 95 مقرر شد از ظرفيت های ICTP براي آموزش 
متخصصين و كارشناســان ايراني در حوزه های مختلف فيزيك و رشــته های وابسته 

استفاده و بهره برداري شود.
در مالقــات نماينده ICTP و هيأت ايراني متشــكل از دكتر وحيد احمدي معاون 
پژوهش و فناوري وزارت علوم، دكتر رضا منصوري استاد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف 
و دكتر  جواد رحيقي مدير پروژه چشــمه نور ايران بر اســتفاده از ظرفيت پژوهشگران 
ايراني و مراكز علمي ايران در پروژه های مرتبط در ICTP تأكيد شد. مقرر شد ساالنه 5 
كارشناس و متخصص ايراني بتوانند در زمينه های مرتبط از برنامه آموزشي – پژوهشي 
و حمايت ICTP در خصوص اســتفاده از تجهيــزات باريكه خط)Beam Line( در 

سنكروترون Elettra مركز ICTP استفاده نمايد. 

به گــزارش گاهنامة عتف، به دنبال امضای تفاهم نامــه بين وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری ايران و وزارت آموزش، دانشــگاه ها و تحقيقات ايتاليا در 
شهريور ماه سال 94، برگزاری اولين كميته مشترك ايران و ايتاليا در سطح كالن 
با حضور جناب آقای دكتر احمدی، معاون محترم پژوهش و فناوری و رييس كميته 
مذكور به همراه سه نفر اعضای ايرانی و سه نفر  اعضای ايتاليايی به عنوان اعضای 
اصلی و رؤسای برخی دانشگاه ها در روز يكشنبه مورخ 95/1/15 در سالن معاونت 

پژوهش و فناوری برگزار گرديد.
جناب آقای دكتــر احمدی ضمن خوش آمدگويی به حاضرين در جلســه، بر 
مشــخص نمودن حوزه های همكاری، رسيدن به برنامه اجرايی برای تفاهم نامه 
مذكور و يافتن راهی عملی و تحقق بخشيدن آن همچنين تعيين پروژه های بزرگ 
شبيه پروژه الترا سينكروترون، همكاری بين پارك های علمی، مشخص كردن مدل 
همــكاری و گذراندن دوره فرصت مطالعاتی اعضای هيئت علمی و دانشــجويان 

دكتری در كشور ايتاليا تاكيد نمودند.
 Mobility ( بــه گزارش گاهنامة عتف، تمركز اين كميته بر برنامه جابجايی
Program( مقرر شــده در تفاهم نامه امضاء شده بين دو وزارتخانه بوده است. 
دو طرف به بحــث و مذاكره در اين خصوص پرداختند. جناب آقای دكتر احمدی 
در جمع بندی  به  مشخص نمودن تعداد بورسيه هايی كه دو طرف آماده پرداخت 
هزينه تحصيلی آنها می باشند، تقويت همكاری در پروژه های در حال انجام با كشور 
ايتاليا و ادامه مذاكرات با اعضای اصلی كميته و رسيدن به نتيجه نهايی تاكيد كردند.

در نهايــت پس از دو روز كاری بحث و تبادل نظر، دو طرف به پيش نويس بر 
نامه همكاری با عنوان " پيترو دال واله"  به اتفاق نظر رســيدند كه پس از نهايی 
شــدن آن، فراخوان همكاری برنامه مذكور برای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ارسال 

خواهد شد. 

موافقتنامه همکاری بین چشمه نور 
ايران و سنکروترون الترا ايتالیا

برگزاری اولین كمیته مشترک ايران و ايتالیا در سطح كالن
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به گزارش گاهنامة عتف، هشــتمين همايش كاربران چشمه ی نور ايران در 
ارديبهشت ماه 1395 در محل پارك علم و فناوری قزوين برگزار شد. 

اين همايش هر سال با حضور اساتيد و پژوهشگران ايرانی و نيز چهره های سرشناس 
بين المللی در زمينه های ساخت، مديريت و كاربری از چشمه های نور سنكروترونی 
با هدف بيان اهميت اين شتابگر در پيش برد دانش و صنعت برگزار می شود. امسال 
چشــمه ی نور ايران ميزبان بيش از 200 شركت كننده از جمله مسئولين كشوری 
و چهره هايی چون مديران چشــمه های نور ايتاليا، اســپانيا و مركز شتابگر تركيه 
بود و در مدت دو روز 15 ســخنرانی علمی توسط مسئوالن و پژوهشگران مطرح 
از كشورهای ايتاليا، اســپانيا، آلمان، تركيه، انگلستان، و ايران ارائه شد. همچنين 
دستاوردهای مرتبط پژوهشی دانشجويان و اساتيد كشور در قالب پوسترهای علمی 

به نمايش گذاشته شد.

در افتتاحيه ی اين همايش دكتر وحيد احمدی، معاون پژوهشی و فناوری وزارت 
علوم، هشتمين سال برگزاری آن و حضور ميهمانان سرشناس خارجی را نشانه ای 
از تداوم موفقيت آميز طرح چشــمه ی نور ايران دانســت. وی با تاكيد بر اهميت 
همكاری های ملی و بين المللی در پژوهش هــا و پروژه های علمی، رويكرد طرح 
چشــمه ی نور ايران را برای تاثيرگذاری علمی كشــور در مقياس جهانی مناسب 
 CERN دانست. وی با اشاره به تجربه ی همكاری های اثرگذار با پروژه هايی مانند
و ITER و همچنين وضعيت ممتاز علمی كشــور در منطقه )رتبه ی دوم در توليد 
مقاالت علمی و سهم قابل توجه ايران در مقاالت برتر دنيا(، چشمه ی نور ايران را 
بستری مناسب برای رشد فناوری های ميان رشته ای و ارتباطات سازنده ی بين المللی 
برشــمرد. وی در ادامه تفاهم نامه های همكاری ميان موسساتی چون الترا و طرح 
برپايی خط باريكه ی ايرانی در ســنكروترون خارجی را در راســتای توليد دانش و 
فناوری ســاخت شتابگر در ايران مفيد ارزيابی كرد و از پژوهش گران و دانش گران 

كشور به استفاده از زمينه های ارتباطی فراهم شده دعوت نمود.

دكتر ســورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رياســت جمهوری، در سخنرانی 
كوتاهی در روز نخســت، حضور خود در اين همايش علمی را به نشانه ی اهميت 
طرح چشــمه ی نور ايران از نگاه دولت عنوان كرد. ايشان با اشاره به تعداد ساالنه 
5 ميليون دانشجو در كشور و رتبه ی چهارم ايران در تربيت مهندسين در دنيا )بعد 
از چين و هند و روسيه و هم تراز با اياالت متحده امريكا( سرمايه ی كشور را نه در 
ذخاير نفت و گاز و ديگر معادن، بلكه نيروی انسانی به ويژه دانشجويان و دانشگران 

جوان كشور دانست.
وی با بيان اين مشــكل كه ســرمايه گذاری های دولتی در گذشــته اغلب در 
زمينه های تجاری ســازی و با رويكردی زودبازده انجام شده، سرمايه گذاری های 
زيرساختی در زمينه های علوم پايه و اقتصاد دانش بنيان را؛ به دليل اين كه فاقد بازده 
اقتصادی آنی بوده و برای سرمايگذاران بخش خصوصی انگيزه ای ايجاد نمی كنند؛ 
رسالت اصلی دولت عنوان كرده و به رشد شركت ها و استارت آپ های دانش بنيان و 

به ويژه پروژه های شتابگرهای ذرات در چند سال اخير اشاره كرد.
دكتر ســتاری با انتقاد از رويه ی مرسوم در كشــور؛ كه توجه را نه به پرورش 
صنعت و دانش، بلكه به واردات فناوری و ســاخت كارخانه ها به كمك درآمد های 
نفتی معطوف كرده اند؛ از رويكرد پژوهشگاه دانش های بنيادی در طراحی و ساخت 
مايحتاج پروژه ها در داخل كشور، به جای وارد كردن و خريداری آن ها، تجليل نمود 
و اين رويه را برای ديگر صنايع مهم كشور مانند صنعت سيمان، خودروسازی و... 

ضروری دانست.
دكتر ســتاری از طرح چشمه ی نور ايران به عنوان نخستين پروژه ی علمی در 
چنين مقياس بزرگی ياد كرده و تربيت نيروی انســانی در روند ساخت آن را حتی 
با ارزش تر و بزرگتر خواند. ايشان در ادامه از آمادگی دولت برای تامين هزينه  های 
طرح چشــمه ی نور ايران خبر داد. وی شرايط پسابرجام را محيطی مناسب برای 
همكاری های بين المللی در زمينه های گوناگون دانست و به نمونه های همكاری با 

برگزاری اولین كمیته مشترک ايران و ايتالیا در سطح كالن

موسســات شتابگری مانند الترا، آلبا، كورچاتوف و نيز طرح راه اندازی خط باريكه ی 
ايرانی در سنكروترون های خارجی اشاره كرد. 

وی در پايان آينده ی ايران را در بهره گيری از سرمايه ی انسانی كشور ترسيم كرد 
و تاكيد دولت را پرورش اقتصاد دانش بنيان، صنعت خالق و پذيرش همكاری های 

بين المللی دانست.

دكتر جواد رحيقی، مدير طرح چشمه ی نور ايران، در نخستين سخنرانی علمی 
اين همايش گزارشی از پيشرفت طرح چشمه ی نور ايران و دستاوردهای علمی و 
پژوهشی اين طرح در كشور ارايه نموده و چشم انداز نقش آينده ی آن را در پيش برد 

دانش و صنعت كشور ترسيم كرد.

دكتر آلفونســو فرانچوزی، مدير چشمه ی نور الترا در سخنرانی خود پس از معرفی 
مشخصات فنی شتابگر الترا و خطوط باريكه ی آن، به پژوهش های برجسته ی اخير 
انجام گرفته در الترا و نيز ارتباط آن مجموعه با صنعت ايتاليا پرداخته و ســپس به 

گزارش هشتمین همايش كاربران چشمه ی نور ايران
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طرح های آينده برای ارتقای آن شــتابگر به الترا2 و نيز ليزر الكترون آزاد فرمی و 
خطوط باريكه ی آن اشاره كرد.

دكتر كاترينا بيســكاری، مدير ســنكروترون آلبا نيز با بيان تاريخچه و روند 
ساخت و تكميل شتابگر آلبا در اسپانيا، زمينه های پژوهشی و صنعتی وابسته به 
آن شــتابگر را توضيح داده و دورنمايی از فرصت های پژوهشی و فنی در آلبا را 

ترسيم نمود.

دكتر عمر ياواش، مدير مركز شتابگر تركيه، بر تجهيزات، دستاوردها و فازهای 
گوناگون بهره برداری از آن مجموعه به عنوان نخستين آزمايشگاه بزرگ مقياس در 

تركيه مروری داشت.

در ادامه ی همايش سخنرانی های علمی با موضوعاتی از جمله معرفی تخصصی 
خطوط باريكه ی چند سنكروترون و پژوهش هايی با كاربری از تابش سنكروترونی 

به دست دانش گران ايرانی ارايه گشت.

در كنار سخنرانی های علمی جلسه ای نيز با حضور اساتيد و صاحب نظران 
با موضوع راه اندازی خط باريكه ی ايرانی در ســنكروترون خارجی برگزار و با 

ميهمانان و پژوهشگران حاضر در جلسه تبادل نظر شد

در روز دوم شــركت كنندگان و ميهمانان از محل ساختگاه چشمه ی نور 
ايران و همچنين از چند مكان ديدنی در شهر قزوين بازديد كردند.

عالقه مندان می توانند اطالعات بيشــتر در زمينه ی سخنرانان، محتوای 
نمايش داده شده و مقاالت ارايه شده در همايش را از برگه ی رسمی همايش 

به نشانی زير ديافت كنند:
 ۱۹۴/indico.particles.ipm.ir/indico/event

دنيا به اثبات رســيده است، بدون شك برنامه ريزی كشور اگر بر اين منابع متمركز 
شود ميتواند جهش و تحركی را ايجاد كند كه زمينه خروج از ركود را فراهم سازد. در 
دنيا نيز همين رويكرد وجود دارد و در كشورهای پيشرفته برنامه های توسعه ای خود 
را بر سرمايه های نامشهود نظير نيروی انسانی متخصص، تكنولوژی های پيشرفته 
و دستاوردهای علمی بنا نهاده اند در حاليكه در كشورهای توسعه نيافته اين موضوع 
متفاوت اســت و عمدتا تكيه بر منابع طبيعی شامل نفت، گاز و معادن است. لذا ما 
اگر بخواهيم به توسعه پايدار و رقابت پذير برسيم چاره ای جز تغيير الگوها نداريم. 

  همانطور كه گفته شــد يكي از سرمايه های نامشهود ظرفيت های موجود در هر 
منطقه برای توليد ثروت و درآمد است. يكی از ظرفيت های موجود در ايران، پتانسيل 
موجود تاريخی و طبيعی برای توسعه صنعت گردشگري و توريسم مي باشد. مطابق 
آمار جهاني كشور ايران با آن همه سابقه تاريخي از نظر آثار باستاني و تاريخي در 
جايگاه دهم دنيا قرار دارد در حاليكه از نظر جاذبه هاي طبيعي و تحصيلي رتبه پنجم 

دنيا را به خود اختصاص داده است.
آنچه كه مشهود اســت ايران نتوانسته است از اين ظرفيت عظيم استفاده و بهره 
كافي را ببرد، در حاليكه بهره برداری از اين ســرمايه مي تواند ما را از صدور نفت 
وگاز بي نياز ســازد. چه بسا بسياري از كشورهاي توسعه يافته همچون سنگاپور، 
ژاپن، كره جنوبي نه تنها از ظرفيت هاي گردشگري بي نصيب و بي بهره اند بلكه به 
صورت مصنوعي ظرفيت هايي را برای درآمد زايی ايجاد كرده اند. براي نمونه ساليانه 
از درآمد گردشــگران براي بازديد از مزارع گل الله در كشور هلند ميلياردها دالر 
نصيب اين كشور مي شود و رمز موفقيت هوشمندی و انجام تبليغات و فراهم نمودن 
زيرساخت های الزم بوده است. بهره برداری و استفاده از ظرفيت هاي گردشگري 
نيز مشــمول افزايش ضريب ارزش افزوده مي شود، به اين صورت كه هر قدر از 
آن اســتفاده بيشتر شــود ارزش آن نه تنها كاهش نمي يابد بلكه افزايش هم مي 
يابد و دليل آن افزايش شــهرت يك منطقه  و سپس افزايش درآمد كه منجر به 
توســعه زير ساخت ها شده و به طور مداوم ارزش آن منطقه و ظرفيت هاي مذكور 

نيز افزايش مي يابد. 
* مشاور و رئيس دفتر معاونت پژوهش و فناوری

ادامة صفحة يك

گزارش

https://indico.particles.ipm.ir/indico/event/194
https://indico.particles.ipm.ir/indico/event/194
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نشست بررسی دستورالعمل پرداخت جوايز صادرات غير نفتی در عملكرد 
ســال 95 با حضور وزرای صنعت، معــدن و تجارت، اقتصاد و نمايندگان 

وزارت امور خارجه و سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور برگزار شد.
به گزارش گاهنامة عتف، در اين نشســت مشوقهای صادراتی شامل حضور در 
نمايشگاههای بين المللی، كمك به برقراری خطوط منظم ريلی، دريايی و هوايی، كمك 
سود تسهيالت بانكی به صادر كنندگان كاالو خدمات، پرداخت بخشی از هزينه های 
 اجاره  دفاتر و انبار شركتهای صادراتی در خارج، برای پرداخت در سال 95 بررسی شد.

پرداخت بخشی از هزينه های ثبت برند ايرانی در بازارهای هدف، كمك به تبليغات، 
بازاريابی اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات مطابق شيوه نامه 
مربوطه و پرداخت بخشی از هزينه صدور ضمانت نامه ها و بيمه نامه های صادراتی 
نيز از ديگر مشوقهای صادراتی است كه به صادر كنندگان واجد شرايط اختصاص 
 می يابد و در اين نشســت چگونگی اجرای آن برای ســال 95 تصميم گيری شد.

 در اين نشســت موضوع جوايز صادراتی كاال و خدمات نيز مورد بررسی دو وزير 
قرار گرفت. 

معاون پژوهشی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت: 

طرح »پسا دكترای صنعتی« 
راه پیوند صنعت و دانشگاه

به گزارش  به گزارش گاهنامة عتف ؛ »علی اصغر توفيق « در جمع فعاالن 
اقتصادی، معاونين پژوهشی دانشگاه های كهگيلويه و بويراحمد و مسئوالن 
صنعتی اين اســتان پس از شنيدن نقطه نظرات هر يك از مسئوالن در خصوص 
چگونگی ايجاد ارتباط هر چه بيشتر ميان دانشگاه ها و صنايع برای ارتقای توليد و 
اشتغال هر چه بيشتر اظهار كرد: اولين گام اين است كه علت مشكالت كنونی را 

به يكديگر نسبت ندهيم و تنها به دنبال ايجاد ارتباط ميان اين دو حوزه باشيم.
وی بيان كرد: ارتباط گســترده ای در معاونت پژوهشی اين وزارتخانه با رؤسای 
دانشــگاه ها برقرار كرده ايم و اميدواريم كه اين ارتباطات منجر به همكاری هر چه 

بيشتر حوزه صنعت و دانشگاه در ابعاد پژوهشی و تحقيقاتی شود.
معاون پژوهشــی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه در راســتای 
اجرای برنامه ها تنها نبايد به پول و نبــود اعتبارات تكيه كرد، افزود: بايد خروجی 
تدريس اساتيد در دانشگاه ها را به عينه ببينيم كه يكی از اين خروجی ها كمك به 

توسعه صنعت و اشتغال و توليد و صادرات در كشور است.
اين مســئول بيان كرد: به همين منظور در وزارتخانه ما دســتور داده شده كه 
رؤسای سازمان های صنعت و تجارت در استان ها برای معاونين پژوهشی دانشگاه ها 

حكم مشاور را بزنند.
توفيــق در همين خصوص با بيان اين كه اســاتيد دانشــگاه ها بايد عالوه بر 
آموزش های تئوری كه در دانشــگاه ها به دانشــجويان می دهند به صورت عملی 
هم از صنعت تجربه ای داشــته باشند تا بتوانند اين تجربه را به دانشجويان انتقال 
دهند، تصريح كرد: به رؤسای دانشگاه های كشور گفته ايم قبل از جذب اساتيد در 
دانشگاه ها آن ها را به مدت يكسال به صنايع مختلف در كشور بفرستند تا تجارب 

الزم را كسب كنند.
وی از اين طرح به عنوان طرح »پسا دكترای صنعتی« ياد كرد و گفت: توقع اين 
اســت كه رؤسای دانشگاه ها از اين طرح استقبال كرده و برای شكوفايی صنعت و 

دانشگاه در كشور آن را اجرايی كنند.
اين مسئول در پايان با انتقاد از اينكه نبايد اساتيد برای حضور در اين طرح تنها 
حضور در صنايعی مانند خودروسازی ها و فوالد و چند طرح بزرگ را مورد درخواست 

قرار دهند، اظهار كرد: بايد برای اين كار فرهنگ سازی الزم صورت گيرد. 

رايزنی ايران و فرانسه برای 
حمايت از مالکیتهای صنعتی

 مديــركل دفتر حمايت از مالكيت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
ديدار با رايزن منطقه ای مالكيت فكری كشــور فرانسه بر گسترش و تعميق 

روابط دو كشور در بخش حمايت از مالكيتهای صنعتی تاكيد كرد.
به گزارش گاهنامة عتف » سيد مهدی ميرصالحی « در ديدار با »كارول برمش« 
با اشــاره به ظرفيت های بزرگ اقتصادی ايران در بخش صنعت، معدن و تجارت 
گفت:  در بخش صنعت ايران حدود80 هزار واحد صنعتی، 778 شهرك صنعتی در 

حال فعاليت و هزار 434 واحد تحقيق و توسعه ) R&D (وجود دارد.
بــه گفته وی؛ همچنين ايران در توليد فــوالد رتبه 14 جهانی، توليد آلومينيوم 
22 جهانی، توليد سيمان 4 جهان، توليد مس 1٦ جهانی و توليد سرب و روی 1٦ 

جهانی را از آن خود كرده است كه اين بخشی از ظرفيتها در بخش صنعت است.
ميرصالحی به مزيتهای بخش معدن و ذخاير معدنی  و همچنين توانمنديها در 
بخش تجارت نيز اشــاره كرد وگفت:  ايران  يكی از بزرگترين بازارهای منطقه ای و 
كشــورهای اطراف است كه بازار مصرف بسياری را از  كاالهای ساخت داخل به 

خود اختصاص داده است.
وی در ادامه توانمندی های علمی و نيروی انسانی كشور را نيز مورد تاكيد قرار 
داد و افزود:  نســبت دانشجو به جمعيت ايران 4.4 درصد، تعداد فارغ التحصيالن در 
رشته مهندسی ساالنه 243 هزار نفر، ٦30 مركز تحقيقاتی، در نانو تكنولوژی رتبه 
8 جهانی، در بايو تكنولوژی رتبه جهانی و باالخره رتبه علمی ايران در سال 2015 

رتبه 1٦ جهانی است.
مديركل دفتر حمايت از مالكيت صنعتی در بخش ديگری از سخنان خود گفت:  
بعد از لغو تحريم ها و دوران پســابرجام كشورهای زيادی تمايل دارند كه در ايران 

سرمايه گذاری كنند و تاكنون هيأت های خارجی زيادی به ايران آمدند.
ميرصالحی؛ دليل تمايل كشورهای خارجی برای سرمايه گذاری در ايران را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: تعداد نيروی انسانی متخصص و ماهر كه بسيار هم مايلند با 
سرمايه گذاران خارجی همكاری،  امنيت فيزيكی و فكری و امنيت معنوی يا همان 

حفاظت از دارايی های فكری از آن جمله اند.
وی با اشاره به اجرای قانون مالكيت صنعتی در ايران وهمچنين عضويت رسمی 
ايران در معاهدات و ســازمان های بين المللی اظهار كرد:  عضويت رسمی ايران در 
ســازمان جهانی مالكتی فكری  )WIPO(، عضويت در معاهده پاريس، مادريد و 
ليسبون و همچنين پذيرش معاهده از مزيتهايی است كه  سازوكار و شرايط قانونی 
الزم را برای حفاظت از حقوق مالكيت فكری يا دارايی های نامشهود شركت های 

سرمايه گذار و محصول توليدی آنها فراهم می سازد.
ميرصالحی همچنين ايجاد شركت های چند مليتی با توليد محصوالت متنوع و 
جديد كه می توانند برند خودشــان را به ثبت داخلی برسانند را جزء مزيتهای ديگر 
كشور ذكر كرد كه با توجه به عضويت ايران در معاهدات بين المللی می توانند  برند 

را  به ثبت بين المللی برسانند و از ارزش و جايگاه تجاری آن بهره مند شود.
مديركل دفتر حمايت از مالكيت صنعتی ضمن دعوت از شركتهای سرمايه گذاری 
خارجی برای حضور در ايران يادآور شد : با توجه به قانون حمايت از مالكيت صنعتی 
و اجرای آن در كشور، بستر الزم برای شركتهای كشورهای مختلف فراهم است تا 

با خيال آسوده به سرمايه گذاری در ايران بپردازند.
وی از طرح نظام جامع حمايت از مالكيت صنعتی به عنوان موضوعی ياد كرد كه 
می تواند در توســعه مناسبات اقتصادی كشور در داخل و در ارتباط با ساير كشورها 

موثر واقع شود.
همچنين در اين ديدار »كارول برمش«، رايزن منطقه ای مالكيت فكری كشور 
فرانســه نيز ضمن ابراز عالقه مندی از گســترش همكاريها بين دو كشور افزود: 
تالش می كنيم تا روابط و سطح مبادالت تجاری و توليدی خود را با ايران گسترش 

دهيم.
به گفته وی؛  شــركتهای فرانسوی فراوانی خواهان حضور در بازار ايران هستند 
و از شــرايط به وجود آمده پس از برجام و گشايش های ايجاد شده بين دو كشور 

استقبال می كنند.
رمش دراين راستا، ضرورت داشتن وچگونگی حمايت از مالكيت صنعتی شركتها 
را در توســعه تعامالت مهم ارزيابی كرد و افــزود: حفاظت از اختراعات و ابداعات 
تكنولوژيكی و فنی، حفاظت از ســندهای ثبت،  جايگاه تحقيق و توسعه در بخش 

توليد و تجارت و... را از مواردی دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 

دكتر علم الهدايی رئيس پارك خراسان در نشست خبری كه به مناسبت 
روز مالكيت فكری برگزار شد گفت: استان خراسان رضوی سومين استان 

دانش بنيان شناخته شده است.
 به گزارش گاهنامة عتف، رئيس پارك خراســان با بيان فعاليت های بخش نو 
آوری و مالكيت پارك علم و فناوری خراســان گفت: پارك خراســان از سال 88 

تاكنون 274 طرح را در پارك خراسان پذيرش كرده است.
وی افزود : با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به اقتصاد مقاومتی راه 

رسيدن به اقتصاد مقاومتی از طريق پاركهای علم و فناوری می باشد.
رئيس پارك علم و فناوری خراسان با بيان اينكه اهميت اين بحث در اين است 
كه بدانيم طرح های فناورانه عمر كوتاهی دارند، گفت: عمر ايده ها كوتاه است، لذا ما 
از موسسات فناور خود می خواهيم هنگامی كه وارد پارك می شوند، طرح های پايش 

ايده نيز داشته باشيم و هر دو سال يك بار، نظام ايده های جديد را طراحی كنيم.
دكتر علم الهدايی تصريح كرد: هم  اكنون بيش از 230 شــركت در پارك علم 

و فناوی خراســان رضوی با محصوالت خود نياز داخلی كشور را تامين كرده اند و 
وارد فاز صادرات نيز شــده اند كه از اين لحاظ برترين پارك علم و فناوری كشــور 
هستيم و در راستای گسترش مبادالت بين المللی خود قراردادی 70 ميليارد دالری 

با قزاقستان منعقد شده است.
وی گفت: جشنواره فناوری های برتر موسسات دانش بنيان با تكيه بر نوآوری، 
تجاری سازی و صادرات فناوری در راستای تحقق و عملياتی سازی اقتصاد مقاومتی 

در اوايل خردادماه امسال برگزار می شود.
دكتر علم الهدايی تاكيد كرد: متاســفانه در كشــور دانشجوی ايده پرداز و ايده 
محور تربيت نمی كنيم؛ در حالی كه در دنيا امروز به سمت تربيت ايده پرداز حركت 

كرده است.
مدير دفتر مالكيت فكری پارك خراسان عنوان كرد: دفتر مالكيت فكری پارك 
علم فناوری خراسان بستر مناسبی را برای تمامی مخترعان و مكتشفان فراهم كرده 
و طراحان برتر را از مرحله ايده تا تجاری سازی مورد حمايت قرار می دهد و نگاهی 

حمايتی را نسبت به تمامی طرح ها و ايده های مخترعان و مكتشفان دارد.
وی در ادامه گفت: به دليل اينكه در كشور ما قاعده كپی رايت رعايت نمی شود 
و نظارت جدی بر سرقت های ادبی و فناوری نيست، اين نگرانی در بين مخترعين 
وجود دارد. حتی بســياری از مخترعين كه به ما مراجعه می كنند هم نسبت به لو 

رفتن طرح ها و اختراعات خود اين نگرانی را ابراز می دارند.
 

دكتركاوه مشاور پارك نيزافزود: دفتر مالكيت فكری و پارك علم و فناوری بستر 
مناسبی را برای تمامی مخترعين و مكتشفين فراهم ساخته تا آنان ايده های خود 
را تبديل به محصول كنند. همچنين پارك رسالت خود می داند كه تمام افراد را در 

جهت بروز خالقيت و نوآوری اماده و در نهايت از آنان حمايت می كند.
در پايان از كتاب »درآمدی بر اختراعات و روش های جستجوی آن « كه در 14 

عنوان در اهميت مالكيت فكری چاپ شده است نيز رونمايی شد. 

رئیس پارک علم و فناوری خراسان :

استان خراسان رضوی سومین استان 
دانش بنیان شناخته شده است

با حضور دو وزیر :
دستورالعمل پرداخت 

جوايز و مشوقهای صادراتی 
سال 95 بررسی شد

ارتباط صنعت و دانشگاه
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علمي و تحقيقاتي كشور در ســال گذشته اشاره كرد و گفت: همه اين آمارها 
جهش علمي و فناوري كشور برمبناي رويكرد های حمايتي را نشان مي دهد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به نامگذاري سال اقتصاد مقاومتي، 
اقدام و عمل تصريح كرد: يكي از منطقي ترين و اصلي ترين اقداماتي كه مي 
توان بر مبناي اين شــعار انجام داد توســعه سازمان های علمي و رشد اقتصاد 

مبتني بر دانش است.
فرهادي گفت: مقاوم ســازی اقتصاد تا حد زيادي همان اقتصاد دانش بنيان 
اســت و سياســت های اصلي اين وزارت خانه ارتباط تنگاتنگي با ديپلماسي 
خارج از كشور دارد و بر همين اساس تعامل با مراكز علمي جهان و همچنين 

دانشمندان رشته های مختلف بطور گسترده پيگيري مي شود.
وي افزود: در ســال گذشــته 200 دانشــمند ايراني در رده بندي برترين 

دانشمندان جهان قرار داشتند و حجم مقاالت علمي ايران در جهان 1.5 درصد 
بود و اين در حاليست كه جمعيت ايران تنها يك درصد جمعيت دنيا را تشكيل 

مي دهد.
وزير علوم تصريح كرد: رشــد علمي ايران در جهان در سال گذشته مثبت 
چهار درصد بود و اين در حاليست كه اكثر كشورهاي منطقه رشد علمي منفي 

داشتند.
وي افزود: وجود يكهزار دانشگاه، 700 پژوهشگاه، 38 پارك علمي و فناوري، 
1٦7 مركز رشد فناوري، 350 انجمن علمي، ٦00 شركت دانش بنيان مستقر 
در پــارك ها، چهار هزار و 400 واحد فناوري و يكهزار و 500 نشــريه علمي 
و پژوهشــي ظرفيت های بســيار زيادي را براي توليد ثروت مبتني بر دانش و 

فناوري ايجاد كرده است.
همچنين در ادامه مدير دفتر منطقه اي يونسكو گفت: پارك ها و مراكز رشد 

علم و فناوري، مناطق مهمي براي توسعه منطقه اي است.
اســتركيش الروش افزود: در اين راستا يونسكو با حمايت از ايجاد و توسعه 
پاركها و مراكز رشــد علم و فناوري تاكيد ويژه اي بر اكوسيستم های نوآوري 

منطقه كرده است.
وي اظهار كرد: در ســال 1993 ميالدي يونســكو برنامه مشاركت علمي 
دانشگاه – صنعت را ايجاد كرد كه هدف اين برنامه ايجاد اشتراك مساعي بين 

تحقيق در دانشگاه ها و بخش های توليدي است.
مدير دفتر منطقه اي يونسكو در تهران افزود: هدف نهايي چنين برنامه هايي 
ايجاد، پرورش و مديريت شركت های كوچك و متوسط دانش بنيان و افزايش 

ظرفيت های ملي است.
الروش تصريح كرد: اين كار بطور عمده از طريق شــبكه فعاالن و سازمان 
هايي صورت مي گيرد كه راه حل های اساسي براي پاسخ به نياز جوامع محلي 

ارائه مي كنند.
مدير دفتر منطقه اي يونســكو در تهران افزود: اين نوآوري ظرفيت زيادي 
را براي توليد ثروت به دنبال دارد و مستلزم حمايت ويژه از نظام و سامانه های 

مراكز رشد است.
از 20 سال قبل فعاليت خود را آغاز كرد و تاكنون توانسته رشد چشمگيري 

در عرصه های مختلف علمي و فناوري داشته باشد.
وي همچنين با اشاره به سابقه برگزاري جشنواره شيخ بهايي از سال 2005 
در اصفهان گفت: اين جشــنواره تاكنون روند رو به رشدي داشته و يونسكو از 

ابتدا جز حاميان اصلي اين برنامه گسترده علمي بوده است.
الروش افزود: اين جشــنواره يكي از چندين برنامه های اصلي اصفهان در 

حوزه علم و فناوري و كارآفريني محسوب مي شود.
وي همچنيــن تجديد قرارداد همكاري بين يونســكو و وزارت علوم براي 
ادامه فعاليت مراكز منطقه اي رشد و پارك های فناوري يونسكو در اصفهان را 

تبريك گفت.
مدير دفتر منطقه اي يونسكو در تهران افزود: اين كار با ايجاد مركز منطقه 
اي توسعه مراكز رشد و پارك های علمي و فناوري آيريس )IRIS( عملياتي شد.
وي خاطرنشــان كرد: سال گذشــته فعاليت های پنج ساله دور اول آيريس 
توسط يونسكو بررسي و ارزيابي شد و اين ارزيابي تمديد قرارداد براي پنج سال 

آينده را رقم زد.
الروش افزود: هشــت ماه قبل رهبران دنيا يك لحظه تاريخي را رقم زدند 
و در آن، برنامه توســعه پايدار 2030 ميالدي بطور مستقيم توسط 192 عضو 

سازمان ملل مورد پذيرش واقع شد.
وي اين برنامه را مبني بر وعده آينده بهتر و امن تر به همگان و همچنين 
فناوري های پيشرفته، توسعه فناوري های قابل ارائه و در دسترس براي برآورده 

كردن احتياجات نيازمندان عنوان كرد.
در ادامه توافق نامه مركز منطقه اي توسعه پارك ها و مراكز رشد با يونسكو 
با حضور دكتر وحيد احمدي معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري و رييس مركز منطقه اي مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري)زير نظر 
يونسكو( و خانم دكتر الروش، دفتر يونسكو در ايران، توافق نامه مركز منطقه 

اي توسعه پارك ها و مراكز رشد با يونسكو تجديد شد.
ســند همكاري تأسيس مركز منطقه اي توسعه پارك ها و مراكز رشد علم و 
فناوري )آيريس( ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان يونسكو در 
سال 1389در پاريس به امضا رسيد كه بر اين اساس شهرك علمي و تحقيقاتي 
اصفهان به عنوان محل اســتقرار اين مركز منطقه  اي با حمايت و پشــتيباني 

يونســكو به پيشبرد اهداف و توســعه پارك هاي علم و فناوري در كشورهاي 
خاورميانه كمك مي كند.

يكی ديگر از رويدادها كه با حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري و معاون 
پژوهشــي وزير علوم انجام گرفت رونمايی از كتاب »بيســت سالگي شهرك 

علمي و تحقيقاتي اصفهان« بود.
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به عنوان يك سازمان مستقل با هدف 
توسعه مبتني بر دانايي از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در 

اصفهان، قطب اقتصادي و صنعتي ايران شكل گرفته است.
اين سازمان به عنوان اولين سازمان موسس مراكز رشد و پارك هاي علم و 
فناوري در كشور، تالش مي كند تا با ايجاد بستري مناسب براي توسعه فعاليت  
شركت هاي دانش بنيان، زمينه الزم را براي تجاري سازي دستاوردهاي آن ها و 

جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي فراهم آورد.

مهمانسرای عباســی در ارديبهشت ماه شاهد چهار رويداد همزمان در 
علمی و فناوری ملی بود، شــهرك علمــی و تحقيقاتی اصفهان كه 
بيستمين سالگرد خود را جشن ميگرفت، تجديد توافق مركز منطقه ای توسعه 
پاركها و مراكز رشد علم و فناوری زير نةر يونسكو با يونسكو، دومين المپياد طرح 
كسب و كار دانشجويی و دوازدهمين جشنوارۀ ملی فن آفرينی شيخ بهايی چهار 

رويداد مهم شهر اصفهان در حوزه علم و فناوری در اصفهان بود.
در مراســم افتتاحيه اين چهار رويداد، وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: 
رتبه شاخص جهاني نوآوري ايران در طول فعاليت دولت يازدهم 14 رتبه صعود 

كرده است.
محمد فرهادي در دوازدهمين همايش جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي 
در اصفهان افزود: در سال گذشته 120 ميليارد تومان به پارك ها و مراكز علمي 

و تحقياتي اختصاص داده شــد اما گردش مالي در اين مراكز يك هزار و 800 
ميليارد تومان بود.

وي همچنين حجم صادرات مراكز دانش بنيان را در سال گذشته 85 ميليون 
دالر برشمرد و گفت: توانمندي پارك ها و مراكز رشد، قابليت توليد ثروت در اين 

مراكز را نشان مي دهد.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري اظهار كرد: 800 محصول فناورانه در ســال 

گذشته در پارك ها توليد و 750 ايده دانشگاهي تبديل به محصول شد.
فرهادي خاطرنشــان كــرد: ٦00 محصول نيز برمبنــاي مقوالت علمي، 
تجاري ســازی و روانه بازار و همچنين سه هزار و 700 هسته فناوري در هسته 
علمي دانشــگاه ها ايجاد شد كه اين امر تعامل زياد پارك ها و مراكز دانشگاهي 

را نشان مي دهد .
فرهادي همچنين به ايجاد 30 هزار فرصت شغلي پايدار در پارك ها ومراكز 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 بیست ساله شد

جشنواره شیخ بهایی
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همچنين در حاشيه اين رويدادها، كارگاه آموزشي فناوري براي كشورهاي 
در حال توســعه به همت ISTIC  و IRIS و توسط شهرك علمي و تحقيقاتي 

اصفهان در محل مهمانسراي عباسي برگزار شد.
در اين   كارگاه، شركت كنندگان با موضوعات مختلف فن آفريني جهت ارتقاء 
دانش علمي خود در زمينه هاي فناوري و همچنين مهارت هاي نوآوري آشــنا 

خواهند شد.
همچنين با آموزش مباحث مرتبط بــا اصول فناوري و تاثير آن بر اقتصاد، 
پيشــرفت تكنولوژي، ايده پردازي، بررســي فرصت هاي سرمايه گذاري، ايجاد 
الگوي تجارت، برنامه هاي تجاري سازي، ســرمايه گذاري و مواردي در زمينه 
مالكيت فكري، شركت كنندگان آگاهي و دانش بهتري نسبت به اصول و قواعد 

فناوري و نوآوري بدست خواهند آورد.
آشنايي با اصول و راهكارهاي فنآوري، آشنايي با اصول شناخت فرصت هاي 
اقتصادي، شناســايي عناصــر كليدي و محــرك در ايجــاد همكاري هاي 
ريســك پذير، درك بهتر از محرك هاي اصلي براي شركت هاي نوپا و درك 
اهميت راهكارهاي رشد، رقابت بازار و الگوهاي تجارت و كسب و كار از جمله 

محورهاي ارايه شده در اين كارگاه آموزشي است.
ايــن كارگاه به همــت ISTIC  و IRIS و با همكاري شــهرك علمي و 
تحقيقاتي اصفهان ) ISTT ( و بخش غرب آسيا و شمال آفريقا )WANA ( و 
انجمن بين المللي پارك ها علمي ) IASP ( در اصفهان در حال برگزاري است.
مخاطبان اين كارگاه آموزشــي مديران صنعتي و محققاني از دانشــگاه ها 
و مراكز آموزشــي ايران و  همچنين كشــورهاي درحال توسعه هستند كه در 
زمينه مديريت اختراعات و يا ثبت آن ها فعاليت دارند تا بتوانند به شركت هاي 
دانش بنيان در زمينه هاي تجاري سازي يافته هاي علمي و همچنين همكاري با 

واحدهاي تجاري سازی و مراكز تحقيق و توسعه خدماتي ارايه كنند.
يكــی از فعاليت های مهم در حال انجام در دوازدهمين جشــنوارۀ ملی فن 
آفرينی شــيخ بهايی برگزاری فضاي نشا به منظور مذاكره ميان فن آفرينان و 

سرمايه گذاران ويا صاحبان صنايع است.
نشــا يا »نقطه شروع ارتباط« يكي از بخش هاي دوازدهمين جشنواره ملي 
فن آفريني شيخ بهايي است كه در اين فضا فضاي مذاكره ميان سرمايه گذاران و 
سازمان هاي بزرگ از يك سو و فن آفرينان و صاحبان فرصت هاي سرمايه گذاري 

از سوي ديگر فراهم شده است. 

هیات تحریریه:
دکتر فتح اهلل مضطر زاده
دکتر برات قبادیان
دکتر حسین محمدی دوستدار
دکتر مهدخت بروجردی
همکاران این شماره:
سید وحید عرب زاده
معصومه غفاری
میالد ادیب
احسان کمیزی
مختار عباسی

ادامة صفحة يك

ادامه در صفحة بعد

برنامه ها و اقدامات معاونت پژوهش و فناوری برای سال های 1394-1397
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ــت از  ــر( و حماي ــازي هاي برت ــايي و توانمندس ــتاب )شناس ــاي ش ــزاري رويداده ــتورالعمل برگ ــن دس  تدوي
ــدگان آن برگزي

برگزاري رويدادهاي استارت آپ هاي تخصصي
 ايجاد فضاي خالقيت و نوآوري در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي

 ارتقا و اشاعه فرهنگ كارآفريني
تسهيل در ورود برگزيدگان رويدادهاي رقابتي استارت آپي به مراكز رشد

 امكان ســنجي تحقــق دانشــگاه كارآفريــن بــه صــورت آزمايشــي در چنــد دانشــگاه )دو دانشــگاه صنعتــي 
ــاوري، مالكيــت فكــري،  ــر انتقــال فن ــه دفات ــاز از جمل ــه ســاختارهاي مــورد ني اصفهــان و بوشــهر( و تهي

مراكــز نــوآوري و كارآفرينــي

 ارتقاء قابليت هاي دانشگاه در حوزه كارآفريني و كسب و كار فناورانه
 تسهيل براي ايجاد كانون هاي نوآوري و كارآفريني در دانشگاه ها

تدوين آيين نامه تاسيس شركت هاي دانش بنيان )رويشي/زايشي( توسط اعضاي هيات علمي
ــاوري توســط  ــم و فن ــا اســتقرار در مراكــز رشــد و پارك هــاي عل ــاور ب ــت از ايجــاد شــركت هاي فن حماي

اعضــاي هيــات علمــي و دانشــجويان
ــاد  ــت ايج ــي در جه ــركت هاي خصوص ــعه ش ــق و توس ــش تحقي ــازي بخ ــراي فعال س ــزي ب برنامه ري

ــجويان ــي و دانش ــات علم ــاي هي ــكاري اعض ــا هم ــي ب ــركت هاي زايش ش

افزايــش كمــي و كيفــی شــركت هــاي دانــش بنيــان توســط اعضــاي هيــات علمي 
دانشجويان و 

افزايش ظرفيت كارآفريني زايشي در كشور

ارتقا كمي و كيفي مراكز كارآفريني و  نوآوري در دانشگاه هاتدوين آيين نامه ايجاد مراكز نوآوري در دانشگاه ها
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ــاماندهی و ايجــاد آزمايشــگاه  ــزات آزمايشــگاهها و س ــت و نوســازي تجهي تقوي
مركــزی و مجتمــع آزمايشــگاه هــاي علمــي و تحقيقاتــي در دانشــگاه هــا و مراكز 

پژوهشــي و فنــاوري

ارتقا ء دستاوردهاي علمي از طريق افزايش پژوهش و تحقيقات آزمايشگاهي
افزايش درآمد دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و فناوري ازطريق ارائه خدمات آزمايشگاهي

افزايش بهره وري و طول عمر تجهيزات
كاهش استفاده انحصاري از تجهيزات تحقيقاتي

جلوگيري از خريد تجهيزات مشابه و تكراري در يك موسسه
شناسايي دستگاه هاي فعال و غيرفعال در چرخه فعاليت آزمايشگاه ها

بهبود مديريت كيفي خدمات آزمايشگاهي

ــده  ــن كنن ــاي تأمي ــركت ه ــدي ش ــه بن ــی و رتب ــايی، ارزياب ــاماندهي، شناس س
ــگاهي ــی و آزمايش ــزات تحقيقات تجهي

آشــنايي دانشــگاه هــا و مراكــز پژوهشــي و فنــاوري بــا رتبــه كيفيــت خدمات شــركت هــاي فعــال در حوزه 
تجهيزات دانشــگاهي و خدمات آزمايشــگاهي

ارائه ليست سياه از شركت هايي كه خدمات دهي مناسب ندارند يا مرتكب تخلفات شده اند.

اســتقرار نظــام ســالمت، ايمنــی و محيــط زيســت در آزمايشــگاهها و كارگاههــای 
دانشــگاهها و مراكــز پژوهــش و فنــاوری

كاهش حوادث انساني
كاهش حوادث منجر به آسيب به دستگاه ها

كاهش آسيب به محيط زيست
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توســعه و تكميــل ســامانه مديريــت خدمــات آزمايشــگاهی و تهيــه برنامــه جامــع تعميــر تجهيــزات 
و آمــوزش كارشناســان

مكانيزه شدن كليه خدمات آزمايشگاهي
پيگيري و رصد وضعيت تجهيزات در سراسر كشور

امكان گزارش گيري و مديريت تجهيزات
افزايش تعامل بين دانشگاه هاي سراسر كشور 

مديريت بهينه زمان در ارائه و دريافت خدمات آزمايشگاهي
جلوگيري از مراجعه غير ضروري به آزمايشگاه ها

ارتقاي مهارت كارشناسان آزمايشگاه
تسهيل دسترسي به نتايج و خروجي هاي دقيق

ي 
علم

بع 
منا

راه انــدازی ســامانه پژوهــش و فنــاوری كشــور و غنــی ســازی انــواع خدمــات بــر بســتر آن و كاهــش 
هزينــه هــای دسترســی بــه پايــگاه هــای معتبــر علمی

يكپارچه شدن اطالعات پژوهش و فناوري
امكان مديريت بر پژوهش و فناوري

افزايش محتواي علمي در شبكه علمي كشور
افزايش تعامالت علمي در حوزه بين الملل

تجميع پايگاههاي علمي
تسهيل خدمات دهي به همه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و فناوري

ــه  پايــگاه هــاي معتبــر علمــي و يكپارچــه ســازي  ســاماندهي دسترســی مراكــز علمــي كشــور ب
ــه ســازي نشــريات بصــورت الكترونيكــي چــاپ،  نشــر و نماي

تجميع پايگاههاي منابع علمي
تسهيل خدمات دهي به همه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و فناوري
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ساماندهي انجمن هاي علمي كشور در راستاي حضور موثر در عرصه 
هدفمند شدن انجمن های علمی در راستای رفع نيازهای كشوربرنامه ريزي و تصميم سازي در كشور

ري
ناو

ت ف
سا

وس
ايجاد مراكز رشد مستقل و وابسته تخصصي و ارائه مدل ايجاد م

پارك هاي خصوصيدانشگاهي با رويكرد حوزه هاي فعاليت تخصصي

داير شدن و فعاليت 14 مركز رشد مستقل و وابسته تخصصي)ساالنه(
افزايــش تعامــل ميــان دانشــگاه ها، وزارتخانه هــا و نهادهــای تخصصــی )غيــر دولتــي( بــراي ســاماندهي پارك هــاي 

علــم و فنــاوري و مراكــز رشــد واحدهــاي فناور
دايــر شــدن و راه انــدازي پنــج پــارك  خصوصــي و تخصصــي بــراي اوليــن بــار در كشــور در راســتاي كاهــش ســهم 

ــازي ــش خصوصي س ــت و افزاي ــري دول تصدي گ

مأموريت گــرا شــدن پــارك هــا و مراكــز رشــد منطبــق بــا ظرفيــت هــاي منطقــه و الــزام بــه تدويــن و تصويــب تهيه طرح آمايش و نقشه راه پارك هاي علم و فناوري
برنامــه راهبــردي

ف
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ــي كارشناســي نشــريات و راه نش ــي ارزياب ــه اجراي ــيوه نام ــا و ش ــاخص ه ــن ش تدوي
ــاالنه  ــدي س ــه بن ــام رتب ــريات و انج ــي نش ــي ارزياب ــامانه الكترونيك ــدازي س ان

ــريات نش

تسهيل در فرآيند ارزيابي نشريات معتبر علمي كشور و مكانيزه شدن ارزيابي نشريات
تســهيل در شناســايي نشــريات برتــر و توزيــع بودجــه هــاي حمايتــي از نشــريات معتبــر علمي 

ــر اســاس رتبه ب
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كيف

قاء 
ارت

ت 
سا

ؤس
م

شي
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پ

تدويــن شــاخص هــاي ارزيابــي و تدويــن شــيوه نامــه و الگــوي ارزيابــي مؤسســات 
تسهيل در فرآيند موسسات پژوهشي و شناسايي موسسات پژوهشي برترايجــاد ســامانه ارزيابــي و رتبــه بنــدي مؤسســات پژوهشــي
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تدويــن شــاخص هــاي الزم بــراي نمايــه شــدن در پايــگاه هــاي بيــن المللــي و 
ــراي ســردبيران ــه ســازي ب برگــزاري كارگاه آموزشــي نماي

 Web of  Science ثبت نشريات در نمايه هاي معتبر اسكوپوس و

تســهيل در نمايــه شــدن نشــريات معتبــر علمــي در پايگاه هــاي معتبر بيــن  المللــي و افزايش 
تعــداد نشــريات علمــي در پايــگاه هــاي معتبــر بيــن المللــي و ارتقــاء جايگاه علمي كشــور

لیال فالح نژاد
سعیده صفری

مریم السادات حسینی
تورج صادقی اصل

رحیم ستار زاده
علی رستمی

مهدی رمضانی
ابوالفضل لطفی

نسرین سیدزواره
بهروز عزتی

و کارکنان مرکز نشر دانشگاهی

برنامه های معاونت پژوهش و فناوری
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نظام مندسازي  پژوهش 
دانشگاه ها

 )پايان نامه ها و رساله ها(

تدويــن شــيوه نامــه مديريــت بخــش پژوهشــي پايــان نامــه 
هــا و تدويــن فرآينــد مديريتــي انطبــاق موضــوع رســاله ها و 

پايــان نامــه هــا بــا نيــاز كشــور در دانشــگاه ها 

رفــع مشــكالت اساســي و بنيادي كشــور 
و هدفمنــد شــدن پژوهــش در تحصيالت 

تكميلي

ساماندهي امور واحدهاي 
پژوهشي

ــي و طرح آمايش واحدهاي پژوهشي و فناوري ــات پژوهش ــد موسس ــع هدفمن توزي
ــور  ــاوري در كش فن

ــادي تدوين برنامه راهبردي مؤسسات پژوهشي )پژوهشگاه ها( ــاي بني ــدن پژوهش ه ــد ش هدفمن
كشــور

تدويــن شــيوه نامــه پذيــرش دانشــجو در پژوهشــگاه ها مشــترك 
ــرش دانشــجوي پژوهــش  ــازي پذي ــا و هدفمندس ــا دانشــگاه ه ب

ــي ــاي پژوهش ــاس طرح ه ــور براس مح

جــذب كيفــي دانشــجويان پژوهــش 
ــوان  ــا و رشــد ت محــور در پژوهشــگاه ه
ــور ــش مح ــجويان پژوه ــي دانش مهارت

نظام مند سازي پژوهش در 
دانشگاه ها )برنامه هاي 

راهبردي(

ــا  ــگاه ها ب ــاوري در دانش ــش و فن ــردي پژوه ــه راهب ــه برنام تهي
ــي ــت گراي ــر مأموري ــد ب تأ كي

هدفمنــد شــدن طــرح هــاي پژوهشــي در 
ــگاه ها دانش

يف
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تدوين برنامه راهبردي مؤسسات پژوهشي و 
دانشگاههاي علوم انساني و هنر

هدفمند شدن پژوهش ها در حوزه علوم انساني و هنر
ايجاد و توسعه مراكز رشد و شركتهاي دانش بنيان 

در علوم انساني و هنر

هدفمند سازي پايان نامه ها و رساله هاي 
دانشجويان در علوم انساني و هنر

افزايش نقش علوم انساني و هنر در رفع نيازهاي جامعه و كشور

شي
ژوه

ت پ
خلفا

ت

تدوين مصاديق تخلفات پژوهشي و ابالغ دستورالعمل 
چگونگي رسيدگي به تخلفات پژوهشي

تهيه گزارش عملكرد دانشگاهها در امور تخلفات پژوهشي

ــاء  ــات پژوهشــي و ارتق ــا تخلف ــورد ب ــي و برخ ــد ارزياب تســهيل در فرآين
ــش ــالق در پژوه ــگاه اخ جاي

دستيابي به بانك اطالعاتي از تخلفات پژوهشي كشور
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بــا  كامــل  هم افزايــي  و  مشــاركت 
اجرايي ســازي  در  متولــي  نهادهــاي 
شــركت هاي  از  حمايــت  قانــون  

ن نش بنيــا ا د

ــهيل در  ــان و تس ــركت های  دانش بني ــت از ش ــون حماي ــگ قان ــش و هماهن ــراي اثربخ اج
ــان ــركت هاي دانش بني ــط  ش ــورداري از آن توس برخ

افزايش 22 درصدي  شركت هاي فناور و دانش بنيان مطابق با اسناد باالدستي
افزايش گردش مالي 50 درصدي شركت هاي فناور مستقر در پارك ها

تسهيل در جذب و پذيرش شركت هاي فناور و دانش بنيان در پارك ها و مراكز رشد
دستيابي به پنج نشان تجاري از محصوالت دانش بنيان واحدهاي مستقر در پارك  ها

معرفــي 120 شــركت دانش بنيــان بــراي اســتفاده از تســهيالت صنــدوق حمايــت از 
ــا( ــك )صح الكتروني

تدويــن دســتورالعمل و ايجــاد و توســعه 
و  دانشــگاه ها  در  فنــاوري  دفتــر 

موسســات پژوهــش و فنــاوري
 )TTO( توسعه دفاتر انتقال فناوري در دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و فناوري

يف
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ســاماندهي  و  همــكاري  شــبكه  ايجــاد 
ــاوري و   ــات فن ــده خدم ــه دهن ــركت هاي ارائ ش

زي ري ســا تجا

افزايــش كمــي و كيفــي شــركت هاي پشــتيبان و ارائه دهنــده 
تجاري ســازي خدمــات 

ــد از  ــز رش ــا و مراك ــورداري پارك ه ــكاري  و برخ ــهيل در هم تس
ــتاي  ــا در راس ــپاري فعاليت ه ــركت ها و برون س ــن ش ــات اي خدم

اجــرای سياســت هــای كلــی اصــل 44 قانــون اساســی

ــي  ــاي تخصص ــازي فن بازاره ــاد و فعال س ايج
منطقــه اي و بــورس ايــده در كنــار جشــنواره ها و 

رويدادهــاي فناورانــه

افزايش كمي فن بازارها و بورس ايده
تسهيل در ورود دستاوردهاي واحدهاي فناور به بورس ايده 

يف
برنامه رد

دستاوردهاي كمي و كيفياقداماتها
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اجرايــی نمــودن موافقــت نامــه همــكاری بــا ســازمان هــا و 
دســتگاه هــای اجرايــی

ــكاری  ــای هم ــروژه ه ــت از پ ــت و حماي ــی، هداي بررس
مشــترك ســازمان هــای صنايــع دفاعــی بــا دانشــگاه هــای 

ــرح( ــوان ط ــش از 1100 عن ــور ) بي كش
ــذاری  ــرارداد واگ ــودن ق ــی نم ــور اجراي ــه منظ ــری ب پيگي

ــور ــای كش ــگاه ه ــه دانش ــی ب ــن نفت ميادي
پيگيــری بــه منظــور معرفــی داوطلبــان پســادكترا صنعتــی، 
فرصــت مطالعاتــی داخــل و متقاضيان دانشــگاهی بــه وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت
ــكاری  ــعه هم ــای توس ــرح ه ــرای ط ــت اج ــری جه پيگي
هــای اســاتيد و اعطــای كرســی اســتادی، حمايــت ازطــرح 
هــای جامــع پژوهشــی و بكارگيــری محققــان پســا دكتــری 

صنعتــی توســط وزارت نيــرو

اجرايی شدن مفاد 10 موافقت نامه همكاری
انتخاب و حمايت از طرح های كاربردی

توســعه همــكاری دانشــگاه هــای طــرف قــرارداد و انعقــاد 8 عنوان 
طــرح بــرای هريــك از 9 دانشــگاه هــا و مراكــز پژوهشــی طــرف 

قــرار داد
ــی  ــت مطالعات ــی، فرص ــادكترا صنعت ــب پس ــی 400 داوطل معرف
ــه وزارت  ــی ب ــالت تكميل ــای تحصي ــه ه ــان نام ــل و پاي داخ

ــارت ــدن و تج ــت، مع صنع
معرفــی 10 كانديــد كرســی اســتادی، 1000 عنــوان طــرح 
ــرو ــه وزارت ني ــی ب ــری  صنعت ــا دكت ــب پس ــی و 40 داوطل پژوهش

يف
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همكاری با انجمن خيرين فناوري جهت جلب حمايت
تعامل و همكاري با صندوق نوآوري و شكوفايي

ســرمايه گذاران  حضــور  بــراي  تســهيل  و  رايزنــي 
بين المللــي  تعامــالت  در  ريســك پذير 

ســرمايه گذاري  شــركت هاي  ظرفيــت  از  اســتفاده 
ريســك پذير در جهــت توســعه پژوهــش، فنــاوري و نــوآوري

افزايــش ســهم وقــف و خيريــه در حمايــت از توســعه 
ــوآوري  ــاوري و ن پژوهــش، فن

توســعه كمــي و كيفــي صندوق هــای پژوهــش و 
ــود ــاي موج ــت صندوق ه ــی و تقوي ــاوری غيردولت فن

شــركت هاي  انجمــن  بــا  تعامــالت  افزايــش 
حوزه هــاي  در  آن هــا  فعال ســازي  ســرمايه گذاري 

فناورانــه
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ــم و  ــاي عل ــدازي پارك ه ــاد و راه ان ــاركت  در ايج مش
ــورها ــاير كش ــاوري در س فن

ارتبــاط مســتمر و اثرپذيــر بــا مراكــز تحقيقاتــي جهاني در 
راســتاي اجــراي توافقنامه هــاي بين المللــي

شــركت هاي  حضــور  بــراي  تســهيل  و  رايزنــي 
فنــاوري انتقــال  بين المللــي 

افزايش تعامالت منطقه اي و بين المللي 
افزايــش صــادرات محصــوالت واحدهــاي فنــاور مســتقر در پارك هــاي 

علــم و فنــاوري و مراكــز رشــد واحدهــاي فنــاور
راه انــدازي و فعاليــت حداقــل يــك پــارك علــم و فنــاوري در كشــورهاي 

ف  هد
ــاير  ــران و س ــاوري اي ــي و فن ــاي پژوهش ــودن توافقنامه ه ــد نم كارام

ــورها  كش
افزايــش كمــي و جــذب ســرمايه گذاري خارجــي در موسســات پژوهشــي 

ــاي قناور و واحده
دايرشدن پنج شركت بين المللي انتقال فناوري

يف
دستاوردهاي كمي و كيفياقداماتبرنامه هارد

9
تجاری سازی و 

شركت های دانش 
بنيان

1تدوين برنامه ها و سياست های مناسب برای تامين مالی شركت ها و مؤسسات دانش 
بنيان

2تدوين چارچوب اجرايی برای حمايت بيمه ای از شركت ها و موسسات دانش بنيان
3طراحی و راه اندازی سامانه رسيدگی به شكايات شركت ها و موسسات دانش بنيان

4تدوين دستورالعمل نحوه واكذاری موسسات پژوهشی غيرحاكميتی به بخش خصوصی

بهبود شرايط فعاليت شركت های 
دانش بنيان

برطرف كردن و كاهش مسائل و 
مشكالت شركت های دانش بنيان 
و تسهيل اجرای دقيق مفاد قانونی 
مرتبط با شركت های دانش بنيان

10

طراحی و راه اندازی 
سامانه عرضه و 

تقاضای پژوهش 
)ساعت(

1-ارزيابی و تحليل و طراحی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش
2ثبت نام عرضه كنندگان حقيقی و حقوقی پژوهش

3ثبت تقاضاهای پژوهش بهره برداران از پژوهش

ساماتدهی و مديريت كارای بازار 
پژوهش كشور

شفاف سازی فرايند انعقاد طرح های 
پژوهشی

11
نظارت بر  اجرای 
آينده نگاری ملی 

علم و فناوری
ارتقاء اثربخشی اجرای آينده نگاری 1طراحی فرآيند و متدولوژی نظارت بر اجرای آينده نگاری ملی

ملی 

12
تدوين سياست ها و 
اولويت های علم و 

فناوری كشور

طراحی متدولوژی استخراج  اولويت های پژوهش و فناوری
شناسايی چالش ها و مسائل اصلی در حوزه های مختف 

برگزاری نشست های تخصصی با حضور خبرگان دانشگاهی و دستگاه های اجرايی

يف
دستاوردهاي كمي و كيفياقداماتبرنامه هارد

7
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ــاوری كشــور   ــی پژوهــش و فن ــی نظــارت و ارزياب 1طراحــی مفهومــی شــبكه مل
مبتنــی بــر ســامانه ســمات

2تدويــن گــزارش هــای ارزيابــی در حــوزه هــای محــوری )ماننــد دانــش بنيــان، 
كارآفرينــی دانشــگاه هــا، نــوآوری شــركت هــای بــزرگ، اقتصــاد مقاومتــی و ...(

3ارزيابــی و تحليــل ميــزان موفقيــت و اثربخشــی سياســت هــای علــم و فنــاوری 
)قانــون دانــش بنيــان، قوانيــن مالكيــت فكــری و ...(

4طراحی نظام جامع ارزيابی عملكرددانشگاه ها و مراكز پژوهشی كشور 

ــتگاه  ــاوری دس ــش و فن ــرد پژوه ــی از عملك آگاه
ــاوری ــم و فن ــال در عل ــای فع ه

ــن حــوزه  ــا و قواني ــت بازخــورد از سياســت ه درياف
ارتقــاء  راهكارهــای  ارائــه  و  فنــاوری  و  علــم 

ــا ــی آنه اثربخش
فراهــم ســازی شــرايط اعمــال مشــوق هــا و حمايت 
هــای قانونــی براســاس ســطح عملكــرد دانشــگاه ها 

ــی و مراكز پژوهش

8
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1راهبری توسعه 5 منطقه ويژه علم و فناوری دارای مجوز  م

2تاسيس و راه اندازی سازمان عامل استقرار مناطق ويژه علم و فناوری 
3-تســهيل شــرايط اســتقرار نظــام هــای نــوآوری منطقــه ای و فناورانــه در مناطــق 

ويــژه علــم و فنــاوری
4شــركت در كارگاه هــای آموزشــی بيــن المللــی جهــت ارتقــا دانــش و توانمنــدی 

مديــران و كارشناســان مناطــق ويــژه

 اســتقرار نظــام هــای نــوآوری منطقــه ای و فناورانــه 
در مناطــق ويــژه علــم و فنــاوری

ــق  ــان در مناط ــش بني ــاد دان ــهم اقتص ــش س افزاي
ــاوری  ــم و فن ــژه عل وي

افزايــش ســطح دانــش و توانمنــدی مديــران و  
كارشناســان مناطــق ويــژه در حــوزه مديريــت علــم 

ــاوری و فن

برنامه های معاونت پژوهش و فناوری
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  مقدمه
گزارش حاضر، گزارش عملكرد موزه علوم و فناوری در 
سال 94 و نيز برنامه راهبردی آن در 5 سال آينده است.
موزه علوم و فناوری برخالف موزه های ديگر با چالشی تحت 
عنوان  ”موزه ای هميشه در حال تغيير“ روبه روست. همچنين 
اين مــوزه عالوه بر ايجاد رابطه بين علم و عمل به پرورش 
خالقيت و تفكر در بازديدكنندگان نيز توجه دارد. شــعار اين 
موزه نيز اينچنين است: موزه علوم وفناوری موزه ای متفاوت 
در بنا و ساختمان، در پژوهش، درآموزش، درساخت و طراحی 

و شيوه نمايش اشياء و ارتباط و تعامل آنها با مخاطبان.

برنامه راهبردی موزه علوم وفنوری
موزه علوم و فناوری اولين موزه ملی علم و فناوری ايران است 
و قصد دارد با يك برنامه راهبردی و در يك افق زمانی بلند 
مدت عالوه بر ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی به مخاطبان 
عــام، خدمات تخصصــی نيز به  ديگر موزه های كشــور و 
نهادهای علمی و آموزشی ارائه نمايد. برنامه راهبردی موزه 
علوم و فنــاوری با مطالعه منابع متعدد و به ويژه برنامه های 

راهبردی بيش از پانزده موزه مهم دنيا تهيه شده است.
اهداف كلی برنامه راهبردی

 تبيين جايگاه موزه به عنوان نهادی ملی و هويتی
 تبيين جايگاه دانشــمندان ايرانی-اســالمی در 

توسعه علوم و فناوری جهان
 بهره مندی از پتانسيل های موجود در موزه جهت 

تربيت انسان خالق و جست و جوگر
 احيــاء، حفظ و تقويت هويت ملی و احســاس 

خودباوری دركودكان، نوجوانان و جوانان
 ارتقاء آگاهی های عمومی جامعه در عرصه ميراث 

علمی و فناوری كشور 
 پاس داشت ميراث علمی و فناوری ايرانياسالمی 

در راستای معرفی آن به جهانيان
در نهايت بايد گفت اين برنامه راهبردی 5 ســاله 
ســبب نفوذ فضای علمی موزه علوم به تمام نقاط 
كشــور شده و اغلب اســتان ها از چنين فضاهايی 

برخودار خواهند شد.

گزارش عملكرد سال94 موزه علوم و فناوری در12 
ســرفصل و حوزه های عملكردی به شــرح ذيل 

می باشد:
1مديريت

2ترويج علم وآموزش همگانی
3پژوهش

4 نيروی انسانی
5مخاطبان

٦تبليغات و بازاريابی
7همكاری های داخلی و بين المللی

8مالی
9فناوری اطالعات

10طراحی وساخت آثار
11توسعه فيزيكی

12مكان دائمی

1حوزه مدیریت 
 تشكيل دو جلسه كميسيون دائمی و دو جلسه هيأت امنای 

موزه
 تشكيل دو جلسه شورای راهبردی موزه با حضور مشاوران 

مختلف
 تدوين برنامه راهبردی 5ساله موزه

 تهيه طرح توجيهی شركت دانش بنيان موزه
 تدوين و تخصيص برنامه های عملياتی سال 95

 عقد قرارداد پروژه ها و تفاهم نامه های موزه )17مورد(
 اصالح اساسنامه موزه

 تدوين ســاختار، تشــكيالت و شــرح وظايف سازمانی و 
پيگيری تصويب در دفتر برنامه و بودجه

 جذب مشاوران تخصصی برای امور موزه
 تدوين فرم ها و فرآيندهای موزه منطبق بر پروژه ايزو9001 

2حوزه ترویج علم و آموزش همگانی 
 برگزاری كارگاههای آموزشی )31 مورد(

 برپايی نشست علمی )9 مورد(
 برگزاری جنگ های علمی )315 مورد(

 فيزيكشيمی و...
 برپايی نمايشگاه سيار داخل تهران )9مورد( 

 برپايی نمايشگاه و رويداد موقت در موزه )2 مورد(

 برپايی نمايشگاه ويژه در سطح شهر تهران )يك مورد در 
زير گذر وليعصر(

 برگزاری اولين جشنوارۀ ملی موزه علوم و فناوری

3حوزه پژوهش   
 تهيه سند مطالعاتی  مربوط به راه اندازی گالری و نمايشگاه 

جديد )7 موضوع علمی(
موضاعــات: )جهان ما، شــيمی،كامپيوتر، فيزيك مكانيك، 

اندازه گيری،  هوافضا، رياضی( 
 چاپ كتاب )2 مورد(

 ترجمه كتاب )1 مورد(
 طرح ريزی و برگزاری همايش سال 94

 امكان سنجی و طرح ريزی همايش فصلی سار
 تصويب و حمايت از 3 طرح پژوهشی 

4حوزه منابع انسانی 
 تمديد قرارداد كليه كاركنان در سال 94

 جذب نيروی پاره وقت و پژوهشی )18 نفر(
 برگزاری دوره آموزشــی برای كاركنان )4مورد و به ميزان 

40ساعت (
 دريافت شماره مستخدمی و پيگيری و دريافت مجوزهای 

الزم جهت تبديل وضعيت كاركنان 
 پيگيری و دريافت مجوزهای الزم جهت شماره استخدام 

اعضای هيات علمی
 تشكيل كميته ورزش و پيشنهادات 

 ارسال فراخوان جهت جذب اعضای هيات علمی جديد
 اصالح فرم ارزشيابی و ارتقا رتبه

 جذب نيروی هميار)داوطلب( در پروژه های موقت و سيار 
برای موزه

5حوزه مخاطبان
 انتشــار ٦ مورد خبرنامه تحت عنــوان دو ماهنامه موزه 

بصورت چاپی و الكترونيك
 تهيه كاتالوگ، بروشور و پوستر در راستای معرفی موزه

 جذب مخاطبين عام و خــاص برای گالری های دائمی و 
نمايشگاه های سيار موزه  )حدود 308000 نفر(

6حوزه تبلیغات وبازاریابی
 تهيــه برنامه هــای تلويزيونی در راســتای معرفی موزه 

)30مورد(
)شــبكه خبر، جام جم، شبكه1، شبكه چهار، شبكه آموزش، 

سحر، الكوثر و...(
 تهيه30گــزارش خبری از موزه علــوم و فناوری در اولين 

پايگاه خبرگزاری علمی كشور )علمنا(
 تهيه برنامه های راديويی در راستای معرفی موزه )35 مورد( 

 ساخت تيزر و كليپ تبليغاتی موزه
 طراحی بليط مشترك بازديد با ادارات و سازمانها در راستای 

جذب مخاطب
 راه اندازی كانال های موزه در فضای مجازی

 برپايی نشست خبری)3 مورد(

7 حوزه همکاری های داخلی و بین المللی
 شناســايی، دعوت و پيگيری امور مهمان خارجی همايش 

ساليانه ) معاون امور نمايشگاهی موزه دويچه آلمان(
 بررسی اجمالی موزه های علم و فناوری اروپا )هلند، اتريش، 

دويچه، لندن، روسيه، فرانسه و...( 
 برقراری ارتباط با موزه علوم و فناوری شانگهای چين

 پيگيری اعزام پرســنل به موزه های خارج از كشور جهت 
برقراری ارتباط، تبادل اطالعات )استراليا-دانماركايتالياتركيه(

 برقــراری ارتباط بــا موزه ها علوم و فناوری كشــورهای 
همسايه )نمايشگاه هزار ويك اختراع(

 شناسايی ايرانيان متخصص در زمينه علوم فناوری خارج از 
كشور

 امضای تفاهم نامه با ســازمان های داخلی مرتبط )7مورد(
)كاخ سعدآبادانجمن های علميهوافضا و...(

)SMEC( پيگيری دوره های آموزشی خارج از كشور 
 

8حوزه مالی وپشتیبانی 
 پياده سازی و استقرار حسابداری تعهدی موزه

 انجام كليه امورمالی و حســابداری موزه ) اعم از حقوق و 
مزايای پرسنل و پرداختی مربوط به پروژه ها(

 پيگيری وام برای پرسنل و تغيير بانك مربوط به پرداخت 
حقوق

  پيگيری جــذب منابع و كمك های نقدی و غير نقدی از 
خيرين، سازمان ها و اسپانسرها

 تخصيص شماره حســاب مجزا جهت حاميان 
مالی

 امكان ســنجی برگزاری جشــن خيرين جهت 
كمك به موزه

 انجام كليه امور خدماتی و پشــتيبانی پرسنل و 
امور جاری موزه

 انجام كليه امــور عمرانی مربوط به گالری ها و 
ساختمان های ستادی

 تامين ملزومات مصرفی و سرمايه ای انبار موزه
 تجهيز ساختمان ســپند جهت اسكان كاركنان 

اداری
 

9حوزه فناوری اطالعات 
 بهبــود ســايت همايش مــوزه و ايجاد بخش 

جشنواره
 بهسازی سايت اصلی موزه

 انجام كار اكتيو و پسيو شبكه
 راه اندازی و تسهيل خدمات الكترونيكی در بستر 
وبگاه موزه )خريد بليط، ثبت نام همايش، ثبت نام 

كارگاه و ...(
 تكميل فاز ابتدايی طــرح جامع مديريت منابع 

)ERP (سازمانی
 اســتفاده از تكنيك های جديد نــرم افزاری در 
 QR( مــوزه  گالری هــای 
 C O D E A U G M E N T E D

 )REALITYRFID
 يكپارچه سازی ارتباط بين ساختمان های موزه

10حوزه طراحی، ساخت و تحصیل اشیاء
 طراحی و ساخت اشيای جديد برای تجهيز پروژه های موزه 

)25 اثر جديد و 8 مورد تكراری سازی(
 تهيه نقشه فنی برای اشيای فاقد نقشه )٦ مورد(

 تحصيــل اشــيا در صورت نياز بــرای گالری های  جديد 
)پيگيری تحصيل اشيا جهت راه اندازی گالری هوا فضا(

 طراحی و ساخت اشيای درآمدزا و هديه ای )1مورد(
 ســفارش ســاخت جعبه چوبی بــرای آثــار مربوط به 

نمايشگاه های  سيار 
 تعميرات و نگهداری مداوم آثار

11حوزه توسعه فیزیکی
 طراحی و راه اندازی گالری جديد )2 مورد(

الف (گالری هسته ای  ب(گالری نجوم 
)با توجه به مشكالت پديد آمده با مسئوالن كتابخانه ملی  در 
ســاختمان سی تير، تكميل فاز نهايی پروژه نجوم به تعويق 

افتاده است(
 طراحی و راه اندازی نمايشگاه برای نهادهای ديگر )3 مورد( 
)وزارت علوممركز تحقيقات سياســت علمی كشوردانشگاه 

شهيد باهنر كرمان(
  تهيه پروپزال راه اندازی موزه های استانی و مكاتبه جهت 

راه اندازی با استان ها
  راه اندازی عكاسخانه موزه

12حوزه مکان دائمی
 پيگيری و وصول زمين يا ساختمان مناسب از طرف وزارت 

علوم  و ساير نهادها 

گزارش عملکرد موزه علوم و فناوری
برنامه راهبـردی سال1394

ســال 94 از جنبه های مختلف سالی خوب و پر بار 
برای موزه علوم و فناوری بوده اســت. در اين سال 
تالش شد كه موزه به طور گسترده تری به جامعه معرفی و به 
جايگاهی كه بايد در نزد افكار عمومی و مســووالن داشته 
باشد، نزديك تر شود. مهم ترين مشكل موزه علوم و فناوری 
عــدم وجود ســاختمانی برای گالری های آن اســت كه در 
ســال94 وقت زيادی صرف يافتن فضايی مناسب و درخور 
جايگاه ملی موزه شد. در شگفتم كه با وجود اينكه اين موزه 
تنها موزه علوم و فناوری با گالری های متعدد علمی است اما 
مسئوالن عنايت كافی برای حل مشكل اساسی آن كه يك 
ساختمان مناسب است ندارند. با هر كدام از مقامات كشور كه 
صحبت می شود، از خاطرات بازديد خود از موزه های علوم و 
فناوری جاهای مختلف دنيا و ضرورت وجود چنين موزه هايی 
ســخن می گويند اما وقتی به موزه علوم و فناوری جمهوری 
اســالمی ايران می رســد، دريغ از همتی كه بتوان روی آن 
حساب كرد. اميدوارم در ســال 95 بتوان مشكل اصلی اين 
موزه را حل و موزه ای در شــأن ملت علم دوست و عالم پرور 

ايران اسالمی بر پا كرد.
 تعداد بازديدكنندگان نمايشگاهی و برنامه های آموزشی 

موزه علوم و فناوری در سال 94
سال 94 هم به تاريخ سپرده شد اما اقدامات انجام شده در 
خاطرات می ماند چه اگر از نوع مثبت باشــد اثرات خود را به 
مراتب در ساليان بعد هم حفظ خواهد كرد. موزه علوم نيز در 
ســال 94 اقدامات ويژه ای انجام داد كه اميدوار است با پايان 
يافتن سال جاری، اثرات آنها را در سال 95 و سال های بعد به 
وضوح مشاهده كند. افزودن گالری های مختلف در نمايشگاه 
دائمی موزه و نيز برپايی نمايشگاه های سيار در نقاط مختلف 
شهر و كشور از اين دست اقدامات بوده است. در ادامه نگاهی 
به آمار تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه های مختلف موزه و 
نيز برنامه های آموزشی اين مجموعه علمی-فرهنگی خواهيم 

داشت:
نمودار ذيل تعداد كل بازديدكنندگان از نمايشگاه دائمی و 
ســيار موزۀ علوم و فناوری در سال 1394 را نشان می دهد. 
تعداد كل بازديدكنندگان 308.230 نفر بوده است كه از اين 
تعداد 14.130 نفر از گالری های نمايشگاه دائمی موزۀ علوم 
و فناوری، 8.000 نفر از نمايشــگاه  های سيار در استان ها و 
28٦.100 نفر از نمايشگاه های سيار داخل شهرتهران بازديد 

نموده اند.

  شمسي1394سال موزه علوم و فناوري در  هاي آموزشي و برنامه گزارش آماري تعداد بازديدكنندگان

دهد،  نشان مي 1394سال علوم و فناوري در  ةاين نمودار تعداد كل بازديدكنندگان از نمايشگاه دائمي و سيار موز: 1 ةنمودار شمار

 ،علوم و فناوري ةموزايشگاه دائمي هاي نم نفر از گالري 14130كه از اين تعداد  باشد نفر مي 308230تعداد كل بازديدكنندگان 

 .بازديد نمودندنفر از نمايشگاه هاي سيار داخل شهر تهران  286100ها و  در استان هاي سيار  مايشگاهنفر از ن 8000

  

به تفكيك فصل را  1394سال  علوم و فناوري در ةموزبازديدكنندگان از نمايشگاه دائمي  كل اين نمودار تعداد: 2 ةنمودار شمار

 4800تابستان، نفر در  1983، بهارنفر در  3122كه از اين تعداد  باشد نفر مي 14130تعداد كل بازديدكنندگان . دهد نشان مي

  .بازديد نمودند زمستاننفر در  4225و نهايتا  نفر در پاييز
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1394تعداد بازديدكنندگان از موزه علوم و فناوري در سال  -  1نمودار 

نمودار ذيل تعداد كل بازديدكنندگان از نمايشــگاه دائمی 
موزۀ علوم و فناوری در سال 1394 را به تفكيك فصل نشان 
می دهد. تعداد كل بازديدكنندگان 14.130 نفر می باشد كه از 
اين تعداد 3.122 نفر در بهار، 1.983 نفر در تابستان، 4.800 

نفر در پاييز و نهايتاً 4.225 نفر در زمستان بازديد نموده اند.

 

به تفكيك نوع  1394سال علوم و فناوري در  ةموزبازديدكنندگان از نمايشگاه دائمي  كل اين نمودار تعداد: 3 ةنمودار شمار

مهمان نفر  1182، كننده گروهي بازديدنفر  9919، كننده انفرادي بازديدنفر  2979كه از اين تعداد دهد،  مخاطب را نشان مي

 .نمودندبازديد كننده خارجي از نمايشگاه دائمي  نفر بازديد 50اداري و 
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به تفكيك فصل 1394تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه دائمي در سال  - 2نمودار 

نمودار ذيل تعداد كل بازديدكنندگان از نمايشــگاه دائمی 
موزۀ علوم و فناوری در سال 1394 به تفكيك نوع مخاطب 
را نشــان می دهد، كه از اين تعــداد 2.979 نفر بازديد كننده 
انفرادی، 9.919 نفر بازديد كننده گروهی، 1.182 نفر مهمان 
اداری و 50 نفر بازديد كننده خارجی از نمايشگاه دائمی بازديد 

نموده اند.

  

را نشان  1394سال علوم و فناوري در  ةموز سيار استانيبازديدكنندگان از نمايشگاه  كل اين نمودار تعداد: 4 ةنمودار شمار

، نمايشگاه سيار فومننفر  1000 از نمايشگاه سيار اهواز ونفر  3000 ،از نمايشگاه سيار اردبيلنفر  4000كه از اين تعداد دهد،  مي
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نمودار ذيل تعداد برنامه های آموزشی موزۀ علوم و فناوری 
در سال 1394 را نشان می دهد. تعداد كل رويدادهای آموزشی 
355 مورد بوده است كه متشكل از 315 مورد ُجنگ علمی، 
31 مورد كارگاه های آموزشی و 9 مورد نشست علميآموزشی 

بوده است. 

 

  

را نشان  1394 و 1393، 1392هاي در سالهاي آموزشي موزة علوم و فناوري  مقايسه تعداد برنامهاين نمودار  :8نمودار شماره 

  .دمي باشقبل  هاي سالنسبت به  94در سال  تعداد رويدادهابيانگر افزايش اين نمودار . دهد مي
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  1394تعداد برنامه هاي آموزشي موزة علوم و فناوري در سال  -  7نمودار 

سخن ريیس موزه علوم و فناوری

موزه علم و فناوری



 دانش، ابزار هر روزه ی نسل بشر است؛ ابزاری كه از 
طلوع خورشــيد زندگی تا پايان راه پــر پيچ و خم آن عضو 
جدايی ناپذير و همراه هميشــگی اوست. اما اين ابزار تنها به 
دست جويندگانش كارامد است. در تاريخ بشريت هرگاه انسان 
در جســت و جوی دانش تالش كــرده، به ثمره ای عظيم و 
سودمند دست يافته است. شــايد بتوان با نگاهی به زندگی 
روزمــره ی خود به چنديــن نمونه از اين ثمــرات پی برد؛ 
نمونه هايی چون: خودروها، لوازم گرمايشــی و سرمايشــی، 

تلويزيون، كامپيوتر و ... .
در طول ســاليان متمــادی و تقســيم بندی حوزه های 
گوناگون دانش، لقب علوم پايه به شاخه های گوناگون دانش 
اختصاص يافته است. شــايد بتوان در ميان اين بخش های 
گوناگون كه آن ها را با عناوينی مانند فيزيك، رياضی، شيمی، 
زيست شناسی، زمين شناسی و ... می شناسيم، دانش فيزيك 
را موثرترين بخش به حســاب آورد. فيزيك عالوه بر پاسخ 
به بنيادی ترين پرسش های بشر به خلق ابزارهای گوناگون 
زندگی روزمره نيز پرداخته اســت. اين حــوزه دانش در هر 
لحظه از زندگی بشــر نمود يافته و به نحــوی تاثير خود را 
بر جای گذاشــته است. تا به آن جا كه حتی زنده بودن انسان 
و تحوالت زيســتی بدن وی مانند تعرق يا انتقال پيام های 
عصبی با قوانين فيزيك قابل ارزيابی و بررسی هستند. شايد 
شايســته ترين تعريف برای اين حوزه دانش، »فيزيك دانش 

زندگی« باشد. 
از سوی ديگر برای رسيدن به شاهراه دانش بايد از مسير 
يادگيری عبور كرد، اما خود يادگيری نيز به عوامل مختلفی 
وابسته است. مهم ترين عامل در يادگيری، شيوه و زمان آن 
است. متاسفانه تا به امروز ساختار آموزشی ما به جای آموزش 
روش های كسب دانش، تالش خود را بر خوراندن حوزه های 
تقريباً شناخته شده دانش به كودكانمان، متمركز كرده است. 
بر اساس مطالعات و تحقيقات انجام شده در سال های اخير در 
اقسی نقاط جهان، آموزش مفاهيم و راهكارهايی چون روش 
جمع آوری اطالعات و دسته بندی آن ها و آزمايش و به كار 
بستن نتايج حاصل از مطالعه اين اطالعات، تنها راه صحيح 
كسب دانش است. فرايندی كه در مجموع عنوان »يادگيری« 

را به خود گرفته است.
با اتكا به تعريف صحيح مفهوم يادگيری و بهره مندی از 

فيزيك به عنوان دانــش زندگی، برنامه ای با عنوان »ُجنگ 
فيزيك« طراحی شــده كه می تواند مسئوليت آموزش را به 
صورت غيرمســتقيم بر عهده داشته باشــد. ُجنگ فيزيك 
ابزاری جذاب و مناســب برای نمايــش فيزيك و تحقيقات 
علمی به مخاطبان عام اســت. ســازندگان اين ُجنگ سعی 
دارند تا توجه تماشــاگران را از طريــق اجرای آزمايش های 
مهيج و شگفت انگيز جلب كنند. اين آزمايش ها با بهره گيری 
از داســتان های هيجان انگيز و بعضا طنز، پديده های جذاب 
فيزيكی را نمايش می دهند. يكــی از مهمترين اهداف اين 
ُجنگ محبوب ســازی فيزيك از طريق نمايش اين دانش به 

عنوان عاملی سرگرم كننده است. 
ُجنگ فيزيك در مدت زمان 45 دقيقه سعی بر آن دارد تا 
بيننده را در مسير دستيابی به اهداف آموزشی و تربيتی مختلف 
هدايت نمايد. در طول اين مسير مجری تالش می كند نظر 
مخاطبــان را در مورد عجيب ترين اتفاقات رخ داده در برنامه 
جويا شود و اين نظرات را برای رسيدن به يك قانون فيزيكی 
هدايت نمايد. مهم ترين نكته در شيوه اجرای مجری، ايجاد 
فضايی مناسب برای ارائه نظرات گوناگون از ميان تماشاگران 
است. هر نظر در اين برنامه جايگاه خود را داشته و بدون توجه 
باقی نخواهد ماند. عالوه بر اين هدف، توجه خاص سازندگان 
ُجنگ فيزيك بر آن بوده كه اهداف تربيتی را نيز به مخاطب 

انتقال دهند. بخشی از اين اهداف عبارتند از :
  اعتماد به نفس

 حفظ حقوق ديگران 
  افزايش قدرت ريسك پذيري

 توجه به محيط پيرامون
 نكوهش زودباوري

 نــگاه به »حس رقابت« به عنــوان عاملی لذت بخش نه 
عامل تحقير ديگران

 حفظ اخالق و انســانيت در انجام هــر كاوش علمی به 
خصوص در راستاي حفظ محيط زيست انسان و جانداران

 توجه به ارزش لوازم و اشــياء محيط زندگی به ويژه لوازم 
قابل بازيافت

بــه طور حتم با وجود تمام اين توضيحات، تجربه نمودن 
ُجنگ فيزيك برای تمامی مخاطبان در هر سن و جايگاهی 

خالی از لطف نيست. 
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خرداد ماه 95. شمارة 7

فراخوان دومین جشنواره »علم و عامه« موزه علوم و فناوری درسال95
 دومين جشنواره علم و عامه به ميزبانی موزه علوم و 
فنــاوری و با همكاری ســازمان ها و نهادهای دولتی و غير 
دولتی با هدف ترويج علم از طريق ساده سازی مفاهيم علمی، 
تشويق عامه مردم برای مشاركت جويی در فعاليت های علمی 
و فرهنگ سازی برای ايجاد تفكر علمی در دو بخش رقابتی 

و نمايشگاهی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی موزه علوم، عالقمندان می توانند 
آثار خود را در دو بخش اصلی و ويژه تا 15 مهرماه 1395 به 

دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.
بخش اصلی جشــنواره علم و عامه بــا محوريت »ارائه، 
معرفی يــا آموزش مفاهيم علمی به زبان ســاده« در قالب 
های: ســاخت ابزار آموزشی، داســتان علمی، كليپ علمی، 
ُجنگ علمی و اســباب بازی های علمی و بخش ويژه نيز با 

محوريت »بهينه سازی مصرف«  در قالب های: اجرای تئاتر، 
ساخت ابزار، نقاشــی، پويانمايی، شبكه اجتماعی و عكاسی 

آماده دريافت آثار است.
منظور از بهينه سازی مصرف، ساخت ابزار يا به كارگيری 
الگوها و روش هايی برای مصرف درست سوخت، آب، برق، 

مواد غذايی و... است.
برای شــركت در بخش ويژه بايد آثــار علمی در يكی از 

مفاهيم ذيل ارائه شود:
 راهكارهــای كاربردی توليد انــرژی پاك در محيط های 

خصوصی و عمومی
  آگاه سازی مردم نسبت به تخريب محيط زيست، سالمت 

انسان و انرژی های سبز
  افزايش حساسيت و مسئوليت پذيری شهروندان در مقابل 

رفتارهای نادرست مصرف
 تشــويق و فرهنگ سازی عامه مردم برای اصالح الگوی 

مصرف
  انتقــال و آموزش مفاهيم علمی مربوط به بهينه ســازی 

مصرف
جشــنواره سراســری »علم و عامه« بــرای دومين 
ســال پياپــی در هفته ترويــج علم از 15 الــی20 آبان 
1395 توســط موزه علوم و فناوری برگزار خواهد شــد. 
عالقمندان می توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر درباره 
محورهای جشنواره، شاخص های داوری و ساير جزئيات 
با شماره های 02188851448و 02188914934 تماس 
www.irstm. حاصل نمايند و يا به نشــانی اينترنتی

ir مراجعه فرمايند. 

 ُجنگ فیزيک،  نمايش زندگی

نهمين كنفرانس آموزش شيمی ايران با همكاری 
انجمن شيمی ايران، دانشگاه زنجان و موزه علوم و فناوری 
جمهوری اسالمی ايران شــهريور امسال در زنجان برگزار 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی موزه علوم، اين كنفرانس ملی 
هم زمان با 1151 اُمين سالگرد تولد محمد زكريای رازی و 
روز داروسازی در روزهای ٦ تا 8 شهريور در دانشگاه زنجان 

برگزار می شود.
در مراسم بزرگداشــت اين شيمی دان برجسته ی ايرانی 
نمايشگاهی از دستاوردهای علمی ماندگار و تاثيرگذار محمد 

زكريای رازی توسط موزه علوم و فناوری بر پا خواهد شد.

در ايــن كنفرانس كــه با فراخوان مقاله همراه اســت، 
جديدترين دســت آوردها و يافته های پژوهشــی در حوزه 

آموزش شيمی ارائه می شود.
از محورهای اين كنفرانس می توان به: »آموزش شيمی، 
محيط زيســت و توسعه پايدار«، »اخالق علمی در آموزش 
و پژوهش شيمی«، »فناوری های نوين و آموزش شيمی«، 
»شــيمی و آموزش مهارت های زندگی؛ آموزش همگانی 
شيمی« و »نقد و بررسی برنامه ی درسی، سرفصل درس ها 

و محتوای كتاب های درسی شيمی« اشاره كرد.
به منظور تاكيد ويژه بر روش های آموزش شيمی و تالش 
برای همگانی كردن اين دانش، شعار »آموزش شيمی؛ معنا 

بخشی به يادگيری شــيمی« برای اين كنفرانس برگزيده 
شــده و اميد اســت نتايج اين نشســت علمی، روش های 

آموزش شيمی را دركشور بهبود و ارتقاء بخشد.
موزه علوم و فناوری با برگزاری ُجنگ های متنوع شيمی 
در خالل بازديدهای دانش آموزی و دانشــجويی، توانسته 
در مســير ترويج علم شــيمی و آموزش ساده آن گام های 
موثری بردارد. گفتنی اســت دكتر نعمت اله ارشــدی عضو 
هيأت علمی دانشگاه زنجان و مشاور اين موزه، دبير علمی 
نهمين كنفرانس آموزش شــيمی ايران است. عالقه مندان 
conf.isc.gov.برای اطالعات بيش تر می توانند به نشانی

ir/icee۹ مراجعه كنند. 

نخستین نشست 
علمی سار توسط موزه 

علوم برگزار می شود
نخستين جلسه از سلســله نشست های »سخن گاه 
انديشــه های راهبر« كه به طور خالصه »ســار« شــناخته 
می شــود، روز هفتم خرداد از ســاعت 15 الی 17 در سالن 

اجتماعات موزه ملی ايران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی موزه علوم، پروژه ترويجی »سار« 
به تازگی با هدف توسعه انديشه اقتصاد دانش بنيان به هدف 
گسترش علم و فناوری، توســط موزه علوم و فناوری كليد 
خورده است. اين پروژه در دو قالب اصلی »توليد پادكست« 
و كه »برگزاری نشست های فصلی« فعاليت می كند.گفتنی 
است اين پروژه با تكيه بر اسناد راهبردی و باالدستی كشور 
كه بر ايجاد الگوی اقتصاد دانش بنياِن بومی و تقويت فرهنگ 
كارآفرينی در عرصه علم و فناوری تاكيد شده، راه اندازی شد.

در نشســت های فصلی ســار، تعدادی از دانشــمندان، 
پژوهشگران، اســاتيد، انديشــمندان، هنرمندان، مديران و 
كارآفرينــان دارای تجربه های نو و خالقانه ای در حوزه های 
علم و فناوری حضــور خواهند يافت تا تجربيات و ايده های 
خود را بــا مخاطبان در ميان بگذارنــد. هم چنين بعد از هر 
نشســت فايل های صوتی و تصويری سخنرانی ها در وبگاه 
»ســار« به صورت رايگان در اختيار عموم عالقه مندان قرار 
خواهد گرفت. در »ســار« موضوع هايی كه عمدتاً در فضای 
دانشگاهی مورد بحث اســت، در دو ديدگاه جهان شمول و 
محلی مطرح و با استفاده از زبانی غير رسمی و »رسانه صدا« 
در اختيار مخاطبان عمومی و غيركارشناس قرار می گيرد. به 
عبارتی در اين پروژه همواره پرســش هايی مطرح و فرآيند 
يافتن پاســخ های مختلف به اين پرسش ها با مخاطبان به 

اشتراك گذاشته می شود.
»ســار« هم چنين محل مناســبی  برای اطالع رســانی 
شركت های دانش بنيان، نهادهای آموزشی و محصوالت و 

رويداد های علمی و فناورانه است.

انتخاب موزه برتر سال 95
 موزه علوم و فناوری آماده شركت قوی در جشن موزه ها 

می شود.
همزمان با ســالروز جهانی مــوزه، 18 می )28 ارديبهشــت(، 
موزه های برتر از سراســر كشور توسط ايكوم )كميته موزه های 

ايران( انتخاب می شوند.
هدف از انتخاب موزه برتر الگو قرار گرفتن موفقيت يك موزه در 
شاخصی معين برای ساير موزه هاست. موزه برتر موزه ای است 
كه به مدت يكســال به روی بازديد كننده باز باشد و به فعاليت 

حداقلی اش ادامه دهد.
در انتخاب موزه برتر، اصالح رفتار موزه داری و اولويت قرار دادن 

برخی از شاخص های مهم مد نظر است.
شــاخص انتخاب موزه برتر، مطابق اســتاندارد ايكوم جهانی و 

عملكرد موزه ها در دو بخش خصوصی و عمومی است.
آموزش، بازديد از موزه، گردآوری، معرفی، نگهداری و حفاظت، 
پژوهش، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فيزيكی از جمله اين 

شاخص هاست.
ســال گذشــته موزه علوم و فناوری در چهار شاخص آموزش، 
توسعه مديريتی، توسعه فيزيكی و اعمال استانداردها و خالقيت 
و نوآوری از سوی ايكوم، بعنوان موزه برتر سال 1393 در بخش 
دولتی جايزه دريافت كرد. همچنين در سه شاخص بازديدكننده، 

كودك و نوجوان و گردآوری مورد تقدير قرار گرفت.
گفتنی اســت در روز جهانی موزه »28 ارديبهشــت« بازديد از 

موزه ها در تمامی نقاط كشور برای عموم مردم رايگان است. 

شرف الدين طوسی
 مظفر بن محمد بن مظفر
رياضيدان و ستاره شناس ايرانی

هجری قمری: 
تولد: نا معلوم )حدود 529 ه.ق(وفات: حدود ٦10

شــرف الدين طوسی در شهر طوس واقع در خراسان متولد شد. 
چنانكه از آثارش پيداست رياضيدانی زبردست و منجمی عاليقدر 
و مخترع آالت نجومی اســت. شهرت وی به سبب اسطرالب 
خطی او )معروف به عصای طوسی( است، كه ميله چوبی مدرجی 
بود و او در رســاله خود با نام »فی االسطرالب الخطی« آن را 
شرح داده است. ساخت اين اسطرالب ارزان تمام می شد، دقتش 
كمتر از اســطرالب معمولی بود و نقش و نگار كمتر داشــت و 
چندان مورد توجه گردآورندگان ابزارهای علمی نبود. حتی يك 
اسطرالب خطی هم برجای نمانده است. وی در شهرهای دمشق 
و موصل و بغداد سفر كرده و در آنجا به تدريس می پرداخته است. 
او در سال ٦0٦ هجری قمری يعنی در اواخر عمرش در همدان 

زندگی می كرد.
تعدادی از مكتوبات علمی:

 كتاب جبر و مقابله )مهمترين اثر رياضی شناخته شده اوست. 
اين كتاب از جهت تاريخ علم جبر حائز اهميت فوق العاده است. 
در اين كتاب به جواب های عددی بيســت و پنج معادله تا درجه 

سوم پرداخته شده است(
  رساله فی الخطين الذين يقربان و ال يلتقيان )نسخه خطی 
اين رســاله در استانبول موجود است و موضوع آن خط مجانب 

هذلولی متساوی القطرين است(
  رســاله فی البرهان علی الضرب والقسمه )نسخه خطی اين 
رساله در مجموعه شماره ٦911/5 دانشگاه تهران موجود است. 
در اين نسخه نام مؤلف به صورت »شرف الدين مسعودی« آمده 
اســت. البته بر اين موضوع اختالف نظر وجود دارد كه آيا شرف 
الدين مسعودی همان شــرف الدين طوسی است يا خير؟ و به 
دليل موجود نبودن نسخه ديگری از اين اثر، اثبات يا رد قطعی 
اين انتســاب امری دشوار اســت. عنوان رساله به خوبی نشان 
می دهد كه هدف از نگارش آن بيان استداللی بر روش ضرب و 
تقسيم شصت گانی )ستينی/ sexagesimal( بوده است. چنين به 
نظر می رسد كه اهتمام برخی رياضيدانان مسلمان از جمله شرف 
الدين طوســی در تبيين عقلی مفاهيمــی چون روش ضرب و 
تقسيم شصت گانی، سهم بزرگی در ابداع و به كارگيری آگاهانه 
كســرهای اعشــاری در محاســبات رياضی و نجوم توســط 

رياضيدانان بعدی مانند كاشانی داشته است(
  رساله فی االسطرالب الخطی )چند نسخه خطی از اين رساله 

در موزه بريتانيا و استانبول موجود است(
توجه: تولد و وفات اين دانشمند ممكن است در منابع مختلف با 

اختالفی غير محسوس ذكر شده باشد. 

مشاركت موزه علوم وفناوری در برگزاری نهمین كنفرانس آموزش شیمی ايران
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